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 حول مجاعة التبليغ

بًْٚء ظذ مٚ تٍوؾ بهف حدث بْٔل وبْٔٓؿ َٕٚش  وافدظقةصٌٚب افتٌِٔغ  ئؾ:افًٚ

أن افٌْهل  ظِٔهف افههالة وافًهالم  وؾٔف أدفهٜ إخ افُريؿ افَك يف افهالة فف حجتف 

ًٚ ثامٕٜٔ ؿٙ يف مُٜ  ابـ ظّر شتٜ أصٓر وهق يَك افهالة ؾٚفَك ٓ  ،ظؼة يقم

ويًِههؿ يف ًٍٕههف إْٔههٚ  أي مُههٚن.أو مههـ أحههدهؿ يههٖ  مههـ .. اجلّههع ؾهه٘ن   ،أتُِههؿ ظْههف

إْٔهٚ شهَْٔؿ يًِهؿ يًْهل يُهقن  ،أوراق امتحٚن ظؼهة أيهٚمفتهحٔح شَْٔؿ يف ظامن 

ظؼهههة أيهههٚم أراههههؿ بًّهههقن مهههٚ بهههغ افيٓهههر وافًكههه  يف ظهههامن أؿهههؾ مهههـ يًْهههل ...

يوههههٚي إفٔههههف وإٕههههام تُههههقن بٚفَكهههه  ٓؾههههسة إؿههههٚمتٓؿ يف ظههههامن وادٌهههرب وافًنههههٚء 

  .يف ذفؽؾام رأيُؿ اجلّع 

ؿ ههأهيهام أ ،وتهتُِؿ ظهـ اجلّهع ،تُِؿ ظهـ افَكهأضٔٛ إٔٝ بتَقل ٓ  افنٔخ:

 ؟يف رأيؽ

أن افٌْهل واهلل إمران مٓامن ...أمٚ افَك شهَٔقفقن ٕحهـ ظهذ رأهيهؿ  افًٚئؾ:

 ؿك.

ٕن افًههٗال حٔههدة، يًههجؾ ظِٔههؽ  ٚمههإتٌههف  حٔههدة،جؾ ظِٔههؽ ُشهه حٔههدة،  افنههٔخ:

  ؟ـٚن جقابؽـٚن أهيام أهؿ ظْدك تذـر مٚذا 

  .إمران مٓامنمداخؾ: 

 .هذا هق اجلقاب افنٔخ:
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 .يًْل اجلّع مداخِٜ:

ؾهههٖيـ  ،أهيهههام أههههؿ ،افًهههٗال أظٔهههدفُهههـ  ،إٔهههٚ بَهههقل بَقفهههؽ ـال هههٚ مٓهههؿ افنهههٔخ:

 .اجلقاب مٚ أطـ

 أهؿ ... مداخِٜ:

إن ـْهٝ ظهذ  ،ام ظْهدكأجهٛ بهمًِٔش ريح بٚفؽ إٕٝ ريح بٚفهؽ إٔهٝ  افنٔخ:

بًّْههك ٕههدفؽ ظههذ اخلىههٖ  ،ـْههٝ ظههذ خىههٖ ؾههْحـ مًههؽ صههقاب ؾههْحـ مًههؽ وإن

  ؟فتُقن ظذ صقاب أهيام أهؿ

رأيهل مهـ خهالل افدراشهٜ ادتقاوهًٜ وٓ  ، إٔهٚ أؿهقلاجلّع ظْدي أههؿ مداخِٜ:

  ٓؿ.يًْل ظْدمٚ ٕٚؿنتافَك  ،زفٝ تِّٔذا بًٔىٚ

  .م رأيؽ يف ادقوقعد  ٕٝ ؿَ أأن  ،دظؽ وإيٚهؿ افنٔخ:

ؿهقل بهٖن اجلّهع دهـ ههق ؽهر مًهٚؾر ووصهؾ إػ بِهد ارتهٚح افرأي إٔٚ أ مداخِٜ:

  ...ؾٔٓٚ

 .ٓ بقز وافَك افنٔخ:

 .اددة دامٝافَك بقز مٚ  مداخِٜ:

ويُهقن ههذا مهـ حيهؽ وفهق إٕهؽ ظهذ خىهٖ وـهام  ،صٚيػ إٕهؽ كُهل افنٔخ:

 أورثههٝ ضٚظههٜ خههر مههـ  وإًُههٚراً  ًٓ ذأورثههٝ ت أو رّ مًهههٜٔ َجهه  ب  رُ  :يًْههل قايَقفهه

اجلّههع وافَكهه بٚفًْههٌٜ فًِّههٚؾر  أوًٓ  ،افَوههٜٔ بههٚفًُس يههٚ أشههتٚذاشههتٌُٚرًا، ظههزًا و

ـ ـهٚن مًهٚؾرا  هع وؿكه وإذا ؿٔهؾ ٓ بهقز مَه  ،أمران متالزمٚن مـ حٔٞ اجلقاز

افَكهه ؾّههـ بههٚب أوػ ٓ بههقز اجلّههع وإذا ؿٔههؾ ٓ بههقز اجلّههع ٓ بههقز افَكهه 

افَكههه يف افًهههٍر أم اجلّهههع ههههذا ٕٕهههف ـال هههٚ مهههـ أحُهههٚم افًهههٍر فُهههـ أهيهههام أههههؿ 
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ٓ   ؟ اجلههقاب افَكهه أهههؿ دههٚ  بّههع واوههح ٕن ادًههٚؾر فههٔس فههف أن يههتؿ فُههـ فههف أ

ههههذا افُهههالم ؾههه٘ذا ـْهههٝ تهههرى أو تًهههتُْر ظهههذ ٕهههٚس بهههٖ ؿ يْزفهههقن يف ظهههامن وههههؿ 

مًههٚؾرون ؾٔجًّههقن فُههـ يف رأيههؽ أ ههؿ ؽههر مًههٚؾريـ ٕ ههؿ اشههتَروا ظؼههة أيههٚم 

إن فُهـ ذ ٓ بًّهقن ئهًهٚؾريـ وحْٔجقا ظـ ـق ؿ مـام تَقل ؾ٘ذا يف رأيؽ خر

ـٚن إمر ـذفؽ ؾٓؿ ٓ يَكون ٕن افَك مـ أحُهٚم افًهٍر ؾهام دام ههؿ  فًٔهقا 

وفههٔس  ههؿ اجلّههع ٕ ههؿ فًٔههقا مًههٚؾريـ فُههـ مههع افَكهه، مًههٚؾريـ   ؾِههٔس  ههؿ 

ذفههؽ تٌَههك ؿوههٜٔ افَكهه أهههؿ مههـ اجلّههع ٕن افَكهه أوٓ بههٛ يف افًههٍر وفههٔس 

ؾَههط أي ادًههٚؾر فههٔس فههف اخلههرة إن صههٚء تههؿ وإن صههٚء ؿكهه بههؾ واجههٛ ظِٔههف بههقز 

افهههالة يف ؾههرق وصههذ افَكهه بٔههْام اجلّههع فههف ؾٔههف اخلههرة إن صههٚء  ههع وإن صههٚء 

وؿتٓههٚ هههذه ؿوههٜٔ مّٓههٜ جههدا بٚفًْههٌٜ فًِّههٚؾر وؾٚرؿههٜ أخههرى وهههل أن اجلّههع بههغ 

ٔٚت افًٍر افهالتغ فٔس مـ خهقصٔٚت افًٍر بخالي افَك ؾٓق مـ خهقص

تههٛ إُٔهر ظِهٔٓؿ اظُهس إٔهٝ  بْٔام اجلّع يُّـ بّع اإلًٕٚن وهق مَٔؿ ؾه٘ذاً 

 .إذا ؿكوا وٓ تُْر ظِٔٓؿ إذا  ًقا ٕ ؿ بقز  ؿ اجلّع وفق ـٕٚقا مَّٔغ

 افٌٚب.حديٞ ظٚئنٜ  ريض اهلل ظْٓٚ يف -

 .ريح بٚفؽ مْف ًٕؿ مٚذا يَقل -

 .ن بّعافٌْل  ظِٔف افهالة وافًالم  ـٚ بٖن -

 .ريح بٚفؽ مْف صدق مـ ؿٚل ريح بٚفؽ حديٞ ؤًػ ٓ يهح-

وظرؾهٝ أين شهٖؿٔؿ إٔٚ شهٚؾرت إػ بِهد افذي ؾّٓتف مْؽ أن أن اإلًٕٚن إذا -

ؾٔٓٚ ظؼة أيٚم يًْهل ظِهؿ افَٔهغ أو مهٚ يزيهد ظهذ أربًهٜ أيهٚم ظهذ رأي افٍَٓهٚء ـهام 

ؾٓههؾ ...أتههؿ برأيههؽ وٓ ٕربًههٜ أيههٚم ؽههر يههقم افههدخقل ويههقم اخلههروج حههددوهٚ هههق 

 هذا شٗايل وأ ع أؿك 
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جقابؽ يف روايتؽ ٕثر ابـ ظّر مٚ أثر ابـ ظّر افذي حدثتْٚ بهف نٍٕهٚ بهٖن ابهـ -

 ظّر دٚ ـٚن هْٚك شتٜ أصٓر دٚذا ؿك شتٜ أصٓر 

 ٕٕف ـٚن  بٓؾ مدة اإلؿٚمٜ -

  ـٚن بٓؾ مدة اإلؿٚمٜ ٓ ٓ ظٍقا دٚذا  ع ودٚذا جٓؾ مدة اإلؿٚمٜ-

 وٓ يًِؿ متك شرحؾ . هبؿافثِٟ ٕٚزل ٕٕف ـٚن -

هذا هق اجلقاب ؾٓذا افهثِٟ افهذي ههق ـٚجلٌهٚل يًْهل مهٚ تتههقر مًهل إٔهف ظٌهد -

ظّههر ـههٚن قُههؿ ؿىًههٚ إٔههف مههٚ يًههتىٔع أن يّقهه بًههد ظؼههة أيههٚم ٕٕههف هههذه بههـ  اهلل

هؾ اجلٌٚل مـ افثِقج شقي ٓ تزول وٓ تذوب يف طري هذه إيٚم افَِِٜٔ يًْل 

تتهههقر إٔههف ـههٚن يَههقل هههق ـههام يَههقل بًههض افٍَٓههٚء افٔههقم بًْههٚؾر بُههرة بًْههٚؾر بًههد 

 .بُرة بًْٚؾر هذا خٔٚل وٓ مٚ ووح فؽ إمر

  .ٓ واوح إمر إٔف ـٚن يًري إٔف شقي تىقل وؿٝ إؿٚمتف-

ادٓؿ أن ًٕري أن ادًٚؾر مًٚؾر فٔس فف ظالؿهٜ بٕٚيهٚم افتهل يريهد أن ئَّٓهٚ -

يف  ¢ف افُهههع إذا صهههح افتًٌهههر ؾٓهههذا ههههق مًهههٚؾر يًْهههل افرشهههقل  وإٕهههام يف ووهههً

  .ؽزوة افٍتح أطـ شتٜ ظؼ يقم

 .ثامٕٜٔ ظؼ-

دهٚ بٍٔهتح مُهٜ حتهك تًهتَر  ¢بخٚصٜ هق افرشقل إظيؿ  ودٚ ؿٚئد جٔش -

مهٚ بهدوا يْهقي اإلؿٚمهٜ شهتٜ شهًٌٜ  ههق ٕهٝ إٕهفأإمقر بًد هذا افٍتح افًئؿ تتههقر 

تْئّٓهٚ ووهع رئهٔس ظهذ  ٚظهٜ وظهذ متٓٔهد إمهقر ٕٕهف  أيٚم أو أـثر مهـ ذفهؽ

 ًٚ إػ نخره وإدارة إمقر هذا يٖخذ زمٕٚؿٌِٔغ امظٜ خٚصٜ أن اجلؿٌِٜٔ وإػ نخره 

قـؾ إفٔف هذا إمر إٔف افَوهٜٔ مهٚ بتْحهؾ يهقمغ وثالثهٜ ي بًٔري افرئٔس ايل   ًٚ وزمٕٚ
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ٓههٚ يههقم أو يههقمغ أو ثالثههٜ أو وأربًههٜ وفههذفؽ دههٚ ـههٚن يٍههتح افههٌالد مههٚ ـههٚن يقؿههػ ؾٔ

أربًٜ ـام يف روايهٜ يف ؽهزوة تٌهقك أؿهٚم هْهٚك ظؼهيـ يقمهٚ وإن ـهٚن ؾٔٓهٚ ظهذ بهـ 

إٕهف إًٕهٚن ٕهزل بِهدة وؿهدر إٔهف بهدوا ؿّٜٔ أخل ٓ افَٔد زيد بـ جدظٚن افنٚهد ؾٓذا 

ههق ٓ يهزال يف ؽربهٜ افًهٍر ؾهام دام ٓ مَهٔاًم يُقن ؾٔٓٚ مخًٜ أيٚم مٚ يههر بهذفؽ 

ًٚ  ل ـام ؿٚل تًٚػ ؾّـ ـٚن مُْؿيزا ظِٔهف وجتهري أو ظهذ شهٍر ؾٓهق مًهٚؾر مريو

وا مهـ بِهدة ...وٕزفهقا هْهٚ ؾه٘ذا ـهٚن ههذا يف ؤحُٚم افًهٍر ههٚذول اجلامظهٜ إذا جهٚأ

 ٕههههههقواظههههههري افْههههههٚس افٔههههههقم شههههههٍرا وشههههههًٔقدون إػ هْههههههٚك ؾٓههههههؿ مًههههههٚؾرون إٓ إذا 

حٔههٞ جههٚءوا ادٓههؿ آشههتَرار يف هههذا ادُههٚن مههش هههؿ ؿٚصههدون أن يًههقدوا مههـ 

 .إذا ٕقاهٚ يهٌح مَٔام وفق إٔف ظذ شٍر بٖٕفهذه إيٚم إربًٜ فٔس ظِٔٓٚ دفٔؾ 

 . : .. (5:  27/ 35) اهلدى والنور /
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 مجاعة التبليغ صوفية عضسية

 ..؟مٚ رأيؽ يف  ٚظٜ افتٌِٔغافًٚئؾ:

ٜ مًرؾهؾه٘ذا ـهٚن ظْهدك  ،صهقؾٜٔ ظكهيٜ ،افتٌِٔهغ صهقؾٜٔ ظكهيٜ ٚظٜ  افنٔخ:

صهقي مٌزرؽٜ ظـ افهقؾٜٔ وأ ٚ مْحرؾٜ ظـ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ؾٓل صقؾٜٔ فُـ 

 .فًِك احلٚض فًِؽ ؾّٓتْل

 . : .. ( 8:  55/   83) اهلدى والنور /  
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 كلنة عً مجاعة التبليغ

افًههٗال إول: مههٚ هههق رأي صههٔخْٚ حٍيههف اهلل تًههٚػ يف ـتههٚب حٔههٚة افهههحٚبٜ؟  

 ُتٚب وادًتْغ بف وادنتٌِغ بتداوفف؟اء هذا افر  ومٚذا تْهح ؿُ 

ٓ إفف إٓ اهلل، هذا افًٗال يِتَل مهع شهٓرة ؿريٌهٜ جهدًا ؿوهْٔٚهٚ يف ؿريهٜ  افنٔخ:

مٚدبٚ، ٓ بد إُٔؿ تًرؾق ٚ، واشتّرت افًٓرة إػ بًهد مْتههػ افِٔهؾ، وـهٚن ؾٔٓهٚ 

مـ ـؾ اجلامظٚت أو إحزاب، ؾّـ حزب افتحرير ومهـ حهزب وإن ـهٕٚقا ههؿ ٓ 

ريدون أن يَقفقا حزب، ؾَِْؾ مٚ قٌهقن ومهـ  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ، ومهـ ي

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ، ـههؾ هههٗٓء ـههٕٚقا حههٚضيـ يف اجلًِههٜ، واوههىررٕٚ إػ افتحههدث 

وؿِْٚ ؾٔٓهٚ ـِّهٜ احلهؼ ٓ ٕهداهـ »ظـ هذه اجلامظٚت، وظـ بًض هذه إحزاب، 

ًٚ مُ  مٌههدأً ػ ، أن هههذه إحههزاب أوًٓ:  ههٚفشؾٔٓههٚ أحههدًا إن صههٚء اهلل هه إشههالمٔ ًٚ بههف َك  ح

ًٚ مهههٚ بًهههده تكهههيح يف ـتهههٚب اهلل، وووهههح ذفهههؽ رشهههقل اهلل صهههذ اهلل ظِٔهههف  تكهههق

هههه  ُٕ َوٓ ﴿ر بَقفههههف تًههههٚػ: ـ  ذَ وشههههالم يف أـثههههر مههههـ حههههديٞ واحههههد، وحًههههٌْٚ أن أن 

ـَ  ُٕقا ِم ق ُُ ـَِغ  َت ـَ * ادُْْؼِ ٚ  ِم ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾر  ِذي َدهْيِْؿ اف  ْزٍب بِهاَم فَه ؾُّ حِه ـُ

قنَ  وموهههْٔٚ يف ههههذا ادقوهههقع، وؿِْهههٚ إن ههههذه اجلامظهههٚت  ،[13-13]الررر:   ﴾َؾِرُحههه

ادقجقدة أن بًض أؾرادهٚ، إ ؿ يْىَِقن يف تُتِٓؿ ويف كزهبؿ، فهٔس ظهذ 

ًٚ، ظهههذ إْٔهههٚ ٓ ٕحٌهههذ افًِهههؿ ادىِهههؼ، وإٕهههام ٕحهههض ظهههذ افًِهههؿ ادَٔهههد  ظِهههؿ مىَِههه

، وظهذ مهْٟٓ افًهِػ افههٚفح، ـهام جهٚء يف ـثهر ¢رشهقل اهلل  بُتٚب اهلل وبًْٜ

مههـ أيهههٚت وإحٚديههٞ، وٓ أريهههد أن ًٕٔهههد اجلًِههٜ افتهههل ـٕٚهههٝ هْههٚك، ؾهههال بهههد أن 
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أخٕٚٚ أبٚ أمحد ظْده ذيط يف ذفؽ، وفُـ ؿدمٝ يقمئًذ مثًٚٓ مـ واؿع حٔٚة ههذه 

تٓؿ وهٔههٖ ؿ اجلامظههٜ،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وـههٚن بجههٌٕٚل أحههدهؿ مههـ افههذيـ يههدل شههّ

ظههههذ افتًّههههؽ بٚفًههههْٜ، ؾٓههههق تَههههدم بًههههد صههههالة ادٌههههرب بٚفُِّههههٜ افتَِٔديههههٜ افتههههل 

تًههًّق ٚ دائههاًم وأبههدًا مههـ ادَههدم دههـ شههَِٔل افههدرس بًههد افهههالة، يَههقل: إٕههام 

 .أو مٚ ينٌف هذا افُالم ¢ؾالحْٚ وٕجٚحْٚ بٚتٌٚع شْٜ ٌْٕٔٚ 

ٌٌِٔٔههغ قرصههقن ظههذ ؾٖٕههٚ ؿِههٝ: مههٚ افههذي جًههؾ هههٗٓء اإلخههقان افىٌٔههغ افت 

هذه افُِّٜ، وههل مهـ إٕنهٚء أحهدهؿ، ويًروهقن ظهـ افًهْٜ، وهْهٚ افنهٚهد، افًهْٜ 

 :ؿِٝ  ؿ: ؾتحْٚ فُؿ هذه اجلًِٜ بخىٌٜ احلٚجٜ

إن احلّهههد هلل ٕحّهههد وًٕهههتًْٔف وًٕهههتٌٍره، وًٕهههقذ بهههٚهلل مهههـ ذور إًٍٔهههْٚ ومهههـ 

ي فهف، وأصهٓد أن ٓ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال ههٚد

 .إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّد ظٌده ورشقفف

أمهٚ بًهد »وـٚن افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم يزيد ظِٔٓهٚ يف ـثهر مهـ إحٔهٚن: 

، وذ إمهقر حمهدثٚ ٚ، ¢ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر ا هدى ههدي حمّهد 

 .شفٜ يف افْٚروـؾ حمدثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ وال

دهههٚذا أظهههرض  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ ظهههـ اؾتتهههٚح جًِهههٚ ؿ افًِّٔهههٜ بّثهههؾ ههههذه افًهههْٜ 

ادحّديٜ؟ ذفؽ ٕ ؿ ٓ يدرشقن افًهْٜ، ههؿ  ٚظهٜ ضٌٔهقن يرؽٌهقن يف افتَهرب 

إػ اهلل، وفههذفؽ جرجههقن ذفههؽ اخلههروج ادًٓههقد مههْٓؿ ؽههر ادًٓههقد مههـ شههٍِْٚ 

، ؾَِههههٝ فِنههههٔخ افههههذي ـههههٚن افهههههٚفح، جرجههههقن يف طههههْٓؿ أ ههههؿ قًههههْقن صههههًْٚ

بجٌْل: دٚذا ٓ كٔقن هذه افًْٜ احلًْٜ؟ ومـ شـ شْٜ حًهْٜ ؾِهف أجرههٚ وأجهر 

 .مـ ظّؾ هبٚ إػ يقم افَٔٚمٜ، دون أن يَْص مـ أجقرهؿ رء

إٔٚ ٓ أخص  ٚظهٜ افتٌِٔهغ بّخهٚفٍتٓؿ ههذه فًِهْٜ، بهؾ ههل اٚفٍهٜ ظٚمهٜ، ـهؾ  
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ٚذا؟ شهههٌؼ اجلهههقاب، ٕ هههؿ ٓ إحهههزاب وـهههؾ اجلامظهههٚت  هههٚفػ ههههذه افًهههْٜ دههه

يدٕهههدٕقن حهههقل دراشهههٜ افًهههْٜ أوًٓر ٕن ههههذه افدراشهههٜ تًِهههؿ افْهههٚس وتهههقؿيٓؿ مهههـ 

 .شٌٚ ؿ ومـ ٕقمٓؿ افًّٔؼ، وفذفؽ ؾُٔػ قٔقن افًْٜ وهؿ بِٓق ٚ

مهـ ؾوهٚئؾ ههذه اخلىٌهٜ ـهام ذحهٝ هْهٚك، وأوجهز هْهٚ مهٚ اشهتىًٝ إػ ذفهؽ 

ًٚ بخىٌهٜ ـٚن يَدم هذه اخلىٌه ¢شٌٔال، أن افٌْل  ٜ افتهل تًهري ظْهد افًِهامء  ًٔه

احلٚجٜ، ـٚن يَدمٓٚ بغ يدي ـؾ ـِّٜ، ـهؾ ًٕهّٔٓٚ حمهٚضة أو درس أو مقظيهٜ 

، وذ إمهههقر ¢خهههر ا هههدى ههههدى حمّهههد »أو مهههٚ صهههٚبف ذفهههؽ، ـهههٚن يهههذـر ؾٔٓهههٚ: 

مههٚ هههق  شحمههدثٚ ٚ، وـههؾ حمدثههٜ بدظههٜ، وـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر

اجلامظٚت اإلشالمٜٔ ـِٓٚ ظـ ههذه اخلىٌهٜ، إٔهٚ أؿهقل: إمهر افن يف إظراض ـؾ 

ثَههههَر ﴿يًههههقد إػ صههههٔئغ: افقههههء إول: إٔههههف يهههههدق ظِههههٔٓؿ ؿقفههههف تًههههٚػ:  ـْ ـ  َأ
َوَفُِهههه

قنَ  ههه ُّ َِ ًْ ، فُهههـ ٓ أشهههتىٔع أن أؿهههقل إٔهههف مهههٚ ضهههرق شهههّع [381]األعررر:ا  ﴾افْ هههِٚس ٓ َي

ًٚ، وٓ ؿههرأ هههذا احلههديٞ يف ـتههٚب مههٚ، وهههق  يف صههحٔح مًههِؿ أصههح أحههدهؿ مىَِهه

ـتههٚب بًههد ـتههٚب اهلل، وصههحٔح افٌخههٚري مقجههقد هههذا احلههديٞ ؾٔههف، ٓ أتهههقر أن 

ًٚ مـ هٗٓء ٓ ظِؿ ظْده هبذا احلديٞ  .أحد مىَِ

إذًا: مههههٚ افههههذي يكههههؾٓؿ أو يهههههدؾٓؿ ظههههـ افتًّههههؽ هبههههذه افًههههْٜ؟ أؿههههقل: ٕ ههههٚ  

  ٚفػ مْٓجٓؿ، ـٔػ؟

ـ يْتًههٌقن إػ افًههِػ افهههٚفح هههذا احلههديٞ يٗشههس ؿٚظههدة ٓ يتٌْٚهههٚ إٓ افههذي

، ؾهههال جتهههد شـهههؾ بدظهههٜ وهههالفٜ وـهههؾ وهههالفٜ يف افْهههٚر»مهههـ أمثٚفْهههٚ، وافَٚظهههدة ههههل: 

اإلخقان ادًِّغ وٓ حزب افتحرير وٓ  ٚظٜ تٌِٔغ، وإن ـهٚن هْهٚك  ٚظهٚت 

ـههؾ بدظههٜ »أخههرى يف بههالد أخههرى، ٓ جتههد مههْٓؿ أحههد يدٕههدن حههقل هههذه افَٚظههدة: 

 ظ، وفهههق أ هههؿ اظتهههٚدوا إحٔهههٚء ههههذه افًهههْٜر ٓشهههتَٔشٚروهههالفٜ، وـهههؾ وهههالفٜ يف افْههه
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ـههؾ » ههٚهرهؿ مههـ شههٌٚ ؿ، وفَههٚفقا  ههؿ: ـٔههػ إٔههتؿ تقاؾَههقا ظههذ هههذه اخلىٌههٜ: 

، وٕحـ ًًُّٕؿ دائاًم تَقفقن: ٓ، هْٚك بدظٜ شبدظٜ والفٜ وـؾ والفٜ يف افْٚر

يرـههههز يف أذهههههٚن أصههههحٚبٜ هههههذه افَٚظههههدة افًئّههههٜ اجلِِٔههههٜ،  ¢حًههههْٜ، وافرشههههقل 

وأمرهٚ ـام يَقل ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يف ـتٚبف: اؿتوهٚء افكهاط ادًهتَٔؿ اٚفٍهٜ 

أصههههحٚب اجلحههههٔؿ، ردًا ظههههذ بًههههض افْههههٚس افههههذيـ يَقفههههقن أن هههههذا افًّههههقم ؽههههر 

يههزظؿ بًههض ادتههٖخريـ أن هههذا  شـههؾ بدظههٜ وههالفٜ وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر»مَهههقد 

ص، ثهؿ يهٖتقن بهًٌض افًّقم ادكهح بهف يف ههذا احلهديٞ ههق مهـ افًهٚم ادخههق

أصههٔٚء مههـ افروايههٚت مْٓههٚ مههٚ يهههح ومْٓههٚ مههٚ ٓ يهههح، يزظّههقن أن هههذه افروايههٚت 

ٓ، أي:  شـههؾ بدظههٜ وههالفٜ»: ¢اههههف  ههذه افًّههقم، ومًْههك ـالمٓههؿ أن ؿقفههف 

فههٔس ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، يَههقل ابههـ تّٔٔههٜ وهْههٚ افنههٚهد، وإٔههٚ أؿههرب ذفههؽ بّثههؾ، ٓ 

خههقص، وههق يُهرره مهـ افًهٚم اد ¢ يُّـ أن يُقن هذا افْص مـ رشهقل اهلل

دائههاًم وأبههدًا ظههذ مًههٚمع أصههحٚبٜ يف ـههؾ مْٚشههٌٜ يريههد أن يههتُِؿ ؾٔٓههٚ بههغ أصههحٚبٜ 

يًهتحٔؾ أن يُهقن ههذا مهـ افًهٚم  شـهؾ بدظهٜ وهالفٜ، وـهؾ وهالفٜ يف افْهٚر»يَقل: 

َهٚ ﴿افذي خقضٛ بَقفهف تًهٚػ:  ¢ادخهقص، ٕن ادٍروض ظذ افٌْل  ٚ َأهيُّ يَه

ُشقُل  َؽ  افر  ُّ
هِه ًْ َٚفتَُف َواهلل ُ َي َٝ ِرشَه ٌْ  ِ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ َؽ َوإِْن ََلْ َت ـْ َرب  ْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِفَْٔؽ ِم  ِ َب

ـَ  ، ربؽ يًهّؽ مـ افْٚس افذيـ ؿد يَهدون افَوٚء ظِٔؽ [71]المائدة ﴾افْ ٚسِ  ِم

ٓٚ ققفهقن بْٔهؽ وبهغ تٌِٔهغ افرشهٚفٜ وتقوهٔح ..ؾٔحقفقن فق وصِقا إػ ههدؾٓؿ.

َٝ ﴿وبٔٚ هههٚ  ههه ٌْ  ِ اَم َب ْؾ َؾههه ههه ًَ ٍْ هههَؽ َوإِْن ََلْ َت ـْ َرب 
ٚ ُإٔهههِزَل إَِفْٔهههَؽ ِمههه ْغ َمههه ههه  ِ قُل َب ُشههه هههٚ افر  َ ٚ َأهيُّ َيههه

ـَ  َؽ ِمهه ُّ
ِههه ًْ َٚفتَُف َواهلل ُ َي ، وٓ بههد يل مههـ افتههذـرر ٕ ههٚ تٌِٔههغ [71]المائرردة ﴾افْ ههٚس ِرشَه

ٚ ُإٔهههزِ ﴿ادهههذـقر يف ههههذه أيهههٜ:  ¢افٌْهههل  ْغ َمههه ههه  ِ هههَؽ َب ـْ َرب 
يُهههقن ظهههذ  ﴾َل إَِفْٔهههَؽ ِمههه

 .وجٓغ تٌِٔغ افٍِظ وتٌِٔغ ادًْك

تٌِٔغ افرشقل ظِٔف افًالم افذي أمر بف يف هذه أيٜ ظذ وجٓغ: تٌِٔهغ افٍِهظ 
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وتٌِٔههغ ادًْههك، تٌِٔههغ افٍِههظ يًْههل: افٍِههظ افَههرنين ـههام إٔزفههف اهلل ظههذ ؿِههٛ حمّههد 

 ٕمر إول.ظِٔف افًالم ؾٓق مٖمقر بتٌٌِٔف. هذا هق ا

إمر افثٚين: افذي أمر بتٌٌِٔف مًْك هذه إفٍٚظ هذه أيٜ افُريّهٜ، وههذا ههق 

ِس ﴿ادَهقد مـ ؿقفف تٌٚرك وتًهٚػ يف أيهٜ إخهرى:  ِْ ٚه َ فِ ٌَهغ  َر فُِت ـْ ْٔهَؽ افهذ  ٚ إَِف َوإََٔزْفَْه

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِفهه ههز  ُٕ  ٚ ٜ افًههٚبَٜ تًْههل: تٌِٔههغ ، هههذه أيههٜ ؽههر أيههٜ افًههٚبَٜ، أيهه[44]النحرر  ﴾َمهه

افٍِهههظ وتٌِٔهههغ ادًْهههك، أمهههٚ ههههذه أيهههٜ إخهههرى ؾهههٕ٘ام تًْهههل تٌِٔهههغ ادًْهههل بهههدفٔؾ: 

رَ ﴿ ـْ ٚ إَِفَْٔؽ افذ  أي: افَرنن. دٚذا؟ فتٌْٔف فِْٚس وبٕٔٚهف ظِٔهف افًهالم، وههذا ٓ  ﴾َوإََٔزْفَْ

 قتٚج إػ تٍهٔؾ ثالثٜ أؿًٚم بَقفف وبًٍِف وبتَريره.

ٜ رمحهههف اهلل يَهههقل: اشهههتّرار افرشهههقل ظِٔهههف افههههالة افًهههالم يف ؾههه٘ذًا: ابهههـ تّٔٔههه 

ظههههذ مًههههٚمع  شـههههؾ بدظههههٜ وههههالفٜ، وـههههؾ وههههالفٜ يف افْههههٚر»تُههههرار هههههذه افَٚظههههدة: 

أصههحٚبٜ يًههتحٔؾ أن يُههقن مههـ افًههٚم ادخهههقصر ٕٕههف ادٍههروض ظِٔههف وفههق مههرة 

ذ واحدة أن يٌغ بحُؿ مٚ ذـرٕٚ مـ أيهٚت، أن يٌهغ أن ههذا افهْص افًهٚم فهٔس ظه

ًٚ، بههؾ هههق ظِٔههف افهههالة وافًههالم مههـ متههٚم  ظّقمههف وصههّقفف وَل يًٍههؾ ذفههؽ إضالؿهه

مهـ أحهدث يف أمرٕهٚ »تٌٌِٔف دٚ أمره اهلل بف، ـٚن يٗـد هذه افَٚظهدة افًٚمهٜ ؾَٔهقل: 

ًٚ يف  شهههذا مههٚ فههٔس مْههف ؾٓههق رد إػ نخههر مههٚ هْٚفههؽ مههـ أحٚديههٞ أخههرى، وفًههْٚ أيوهه

 صددهٚ.

ـههؾ مًههُر مخههر »مثٚفههف:  شؾ وههالفٜ يف افْههٚرـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـهه»أمههٚ مثههٚل: 

ٓ يُّـ أن َٕقل: فٔس ـؾ مًُر مخر وفٔس ـؾ مخر حرامهٚ،  شوـؾ مخر حرام

ـههٚن يُههرر هههذه افُِٔههٜ ظههذ مًههٚمع أصههحٚبف  ¢هههذا مههٚ يَقفههف مًههِؿر ٕن افٌْههل 

كههذيرا  ههؿ مههـ أن يؼههبقا مًههُرًا، أي مًههُر ـههٚن، شههقاء شههّل مخههرًا أو شههّل 

ًٚ أو صهٌّٕٚٔٚ أو.. إػ نخهره، ـهؾ ههذه إشهامء تهدل ظهذ اشهؿ ٌٕٔذًا أو شّل ويًه ُ
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ـهؾ مًهُر »يَهقل ـهام شهًّتؿ:  ¢واحد وهق اخلّر يف افٌِٜ افًربٔهٜ، وافرشهقل 

ـٔههػ يُّههـ أن َٕههقل: ٓ فههٔس ـههؾ مًههُر مخههر، بٚفتههٚيل  شمخههر، وـههؾ مخههر حههرام

 ـههؾ»ـٔههػ يُّههـ أن َٕههقل ٓ فههٔس ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وهههق يَههقل يف ـههالً مههْٓام: 

ًٚ ممٚ ؿٚفف صٔخ  شمًُر مخر، ـؾ بدظٜ والفٜ هذا هق ادثٚل تٖـٔدًا دٚ شًّتؿ نٍٕ

اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل أن هذه افُِٜٔ افتل ـٚن افٌْهل يهذـرهٚ دائهاًم يف خىٌهٜ 

 احلٚجٜ ٓ يُّـ أن تُقن اههٜ.

قا ـههالم ؾههإٔههٚ أن نتههُٔؿ بّثههٚل ظُزهه أي فُِٔههٜ خههههٓٚ افرشههقل حتههك تًر

ـههههؾ مًههههُر مخههههر ـههههؾ بدظههههٜ »ـههههالم احلََٔههههٜ: ) ههههع ؾههههٖوظك( شههههًّتؿ:  افرشههههقل

 شـُِههؿ يههدخؾ اجلْههٜ إٓ مههـ أبههك»اشههًّقا أن افتَٔههٔؿ ـٔههػ يُههقن ؿههٚل:  شوههالفٜ

ًٚ فًٌِهٚدة  دخؾ اشتثْٚء هْٚ، ـٚن يُّـ أن يَقل: ـؾ بدظهٜ وهالفٜ إٓ مهٚ ـهٚن مقاؾَه

َٕههؾ مههـ ادًىِههغ، أو فِحًههْٜ أو مههٚ صههٚبف ذفههؽ دههٚ تًههًّقٕف مههـ ادههٗوفغ إن َل 

هههؾ بههقز فرشههقل  شـُِههؿ يههدخؾ اجلْههٜ إٓ مههـ أبههك»ؾَههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم:

أن يَقل: ـُِؿ يدخؾ اجلْٜ، وهق يف ًٍٕف اشتثْٚء ٓ يُّـ هذا، ؾ٘ذًا: ـٔهػ  ¢

هذا فٔس ظذ ظّقمف مًْك ذفهؽ  شـؾ بدظٜ والفٜ»يتهقر هٗٓء افذيـ يَقفقن: 

ًٚ، وفههق ـهههٚن ذفههؽ يف بٚفهههف  رء مههٚ ¢أ ههؿ يًْههٌقن إػ افٌْهههل  ـهههٚن يف بٚفههف إضالؿههه

ًٜ أن يًههٚرع وفههق مههرة واحههدة إػ افتكههيح بٚٓشههتثْٚء  فُههٚن مههـ افقاجههٛ ظِٔههف ديٕٚهه

ـُِؿ يدخؾ اجلْٜ إٓ مـ أبهك ؿهٚفقا: ومهـ يهٖبك »ـام ؿٚل يف هذه افُِٜٔ إخرة: 

قا مًَقل واحد يٖبك دخقل اجلْٜ، مًَقل ومش مًَهقل. واشهًّ شيٚ رشقل اهلل؟!

 متٚم احلديٞ ؾٓق ـام يَٚل يف فٌٜ افًك احلٚض يوع افَْٚط ظذ احلروي.

ؿههٚفقا: ومههـ يههٖبك يههٚ رشههقل اهلل ؿههٚل: مههـ أضههٚظْل دخههؾ اجلْههٜ ومههـ ظهههٚين ..»

 .شدخؾ افْٚر
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ؾوهالً ظهـ أيهٚت افَرنٕٔهٜ وَل يههٖت  ¢ؾه٘ذًا: ـهؾ ـِٔهٜ تهٖ  يف أحٚديهٞ افٌْههل 

ـهههؾ »وبخٚصهههٜ إذا ـٕٚهههٝ مثهههؾ ـِٔهههٜ:  مهههٚ جهههههٓٚ ؾٔجهههٛ إبَٚؤههههٚ ظهههذ إضالؿٓهههٚ،

 يُررهٚ ظذ مًٚمع أصحٚبف بُؾ مْٚشٌٜ.  ¢افتل ـٚن افٌْل  شبدظٜ والفٜ

دهههٚذا ٓ قهههٚؾظ  ٓهههقر افهههدظٚة اإلشهههالمٔقن افٔهههقم ظهههذ ههههذه اخلىٌهههٜ  :ًٕهههقد

هههه َْ أي: مههههـ أراد أن تُ  افتههههل شههههامهٚ افًِههههامء بخىٌههههٜ احلٚجههههٜ؟ادٌٚرـههههٜ   حٚجتههههف َٙ

افًِههؿ خىٌههٜ احلٚجههٜ افٌْقيههٜ، دههٚذا يًروههقن ظْٓههٚر ٕ ههٚ  افًِّٔهٜ ؾَِٔههدم بههغ يههدي

 ٚفػ مْٓجٓؿ فٔس مـ مْٓجٓؿ مٚ  جف افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم يف هذه 

اخلىٌههههٜ، خىٌههههٜ احلٚجههههٜ، وهههههك ذم ظّههههقم افٌدظههههٜ وذفههههؽ يف افههههديـ ويف افًٌههههٚدة، 

ًٚ يف مٚدبهههٚ، ٓ يٍُهههل أن  وفهههذفؽ ؿِْهههٚ يف تِهههؽ اجلًِهههٜ هْهههٚك ـهههام ذـرٕهههٚ فُهههؿ نٍٕههه

تحّس ـههؾ  ٚظههٜ ـههؾ حههزب ـههؾ ضٚئٍههٜ تههتحّس جلامظتٓههٚ وتْىِههؼ بههدون ظِههؿ تهه

فئهؽ افهذيـ ٓ جرجهقن وفُهْٓؿ ووبدون وظل، ؾْْهح هٗٓء افذيـ جرجهقن وأ

فئهههؽ افهههذيـ ينهههٌِقن دههههرهؿ بٚفًٔٚشهههٜ، وـثهههر مهههْٓؿ ٓ يًرؾهههقن أن ويتُتِهههقن وأ

ًٚ بههٖمر اهلل ورشههقفف أن  قجههقا وأن يهههِقا وأن يهههقمقا ظههذ افًههْٜ، ٕههٖمرهؿ  ًٔهه

ههقنَ ﴿ؿههٚل تًههٚػ  ايتًِّههق ُّ َِ ًْ ٓ َي ـَ  هههِذي ههقَن َواف  ُّ َِ ًْ ـَ َي ههِذي ههتَِقي اف  ًْ ـهههال ٓ  [9]الزمرر: ﴾َههههْؾ َي

يًتقون، ؾًذ هذا َٕقل: بٚفًٌْٜ  ذا افًٗال ـتٚب افهحٚبٜ هق دفٔؾ دٚ َٕقل، 

إن َل ٕحـ افذي أفػ هذا افُتٚب فٔس ؾردا مـ أؾراد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ بهؾ ههق رأس 

يُـ مـ رؤوشٓؿ ؾٓق رأس افرؤوس أفػ هذا افُتٚب، واجلامظٜ يْىَِقن ظهذ 

هههداه، وفُههـ هههذا افُتههٚب  ههع مههٚ هههٛ ودب أي: َل جهههص هههذا افُتههٚب ٕن 

فهههٔس ـُهههالم  ¢ر ٕن ـهههالم افرشهههقل ¢يهههذـر ؾٔهههف مهههٚ صهههح أوٓ: ظهههـ رشهههقل اهلل 

 ؽره مـ افْٚس، وفق ـٕٚقا أوفٔٚء وصٚحلغ.

ًٚ:ذـر روا  يٚت ـثرة ظـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ، ؾٔٓٚ أيوٚ مـ بٚب أوػ ثٕٚٔ
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افتل يف إحٚديٞ افتل ًٌٕٓٚ إػ افرشقل هل أصٔٚء ٓ تهح ًٌٕتٓٚ إػ افرشهقل 

، ظْههههد أهههههؾ افًِههههؿ بىريههههؼ مًرؾههههٜ احلههههديٞ ومًرؾههههٜ إشههههٕٚٔد وتههههراجؿ رجههههٚل ¢

روايههٚت إشههٕٚٔد وٕحههق ذفههؽ، مههـ بههٚب أوػ أن يههذـر يف هههذا افُتههٚب روايههٚت و

ـثرة جدًا ظـ افهحٚبٜ مهـ أؿهقا ؿ مهـ أؾًهٚ ؿ مهـ مهْٓجٓؿ مهـ شهِقـٓؿ وـثهر 

مْٓههٚ ٓ يهههح، ويًجٌْههل هبههذه ادْٚشههٌٜ ؿههقل فنههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ رمحههف اهلل 

ن ظهههذ ـهههؾ إ :وههههذا مهههـ ٍٕهههٔس ـالمهههف ودؿٔهههؼ مْٓجهههف افًِّهههل حٔهههٞ ؿهههٚل مهههٚ مًْهههٚه

ـههام يتثٌههٝ ؾههٔام يرويههف ظههـ اهلل  ¢بٚحههٞ أن يتثٌههٝ ؾههٔام يرويههف ظههـ أصههحٚب افٌْههل 

ٚ  ورشقفف ًٚ ؿهد أخِهقا هبه ًٚ ؾَط، ؿدياًم وحهديث س حديث ِامء ؿدياًم ؤف ِامت  ٚهر اًف هذه اُف

ب  ـتهٚه ههدر جههداً جههداً مثههؾ   ٕٚ ٓ مهه ب إ ُتهٚه ههقد ف ر"ؾههام ًت وضهٚه ٛ  "ٕٔههؾ ٕا ُتهه ـ اف ـٚين، هههذا مهه نههق ِف

ٍٚدة م شهت ء بدراشهتف وبٓٚ ٚه ظْت ِهؿ ظهذ ٓا حهض ضهالب اًف ـٕ  ح ْهف، مهع ذفهؽ جتهد قنهد افتلٕ 

ؽ ههذا  ِه ٓ ًي ُْهف  ، ف ٜ أو احلدٞي ٔي الم مع ا ٜ اُف ْٚشٌ غ وؽرهؿ ّب ًٚب ٜ وافت ٚب ؾٔف أؿقال افهح

ٌْهل  ٛ إػ اف ه ٚ يًْ ٝ مم ٛ افتٌث ام ب ،ـ  ٜٚب ٛ إػ افهح ٚ يًْ ٝ مم ٌٔؾ افتٌث ٌٔؾ وهق ش  ¢اًف

ٕٓحهراي، وههذه  ـ ا هع اإلشهالمل رء مه ٛ ادجّت ٚ يهٔه ـ هْه ًؾ ههذا، ومه ـ ٍي ٜ يف ؿؾ م ىه َٕ

ٚ دائههاًم وأبههداً  ِْهه ـ ؿ حهه ٜ جههدإً  ٜ مّٓهه هه ََٔ ن إاحل هٚه ٚـ  ٜ رشههقل اهلل وظههذ مهه ب اهلل وشهْه ـتهٚه  ٚ جْهه ن مْٓ

ـ جتهد يف  ٕٕؽ ف ٜ ؾَطر  ًْ ب واف ُٚت ْٚس إػ اف دظق اف قم أنٕ  ٍل أف ٓ ُي ٚفح،  ٚ افه ٍْ ِٔف شِ ظ

ـ ادر ٕٚقا مهه هه ؿ وفههقـ  ٜ مههْٓ ـ جتههد  ٚظهه ًٚ وؿههدياًم فهه ٜ حههديث ٍهه ت ادخِت ٜ أو ـههؾ هههذه اجلامظهٚه جئهه

قفقن هُذا ؿ َي ِٓ ،ـ  ًْٜ ب واف ُٚت ٚ ظذ اف ًْ ـ ف ح قفقنٕ  ، َي ًتزٜف ـ اد ٕٚقا م  .ـ

إذًا: مٚ هق افٍٚرق بغ هذه اجلامظٚت افتل ـِٓٚ تَقل وهل صٚدؿٜ ؾٔام تَقل،  

مههٚ ًٕههتىٔع أن ٕتّٓٓههٚ صههٚدؿٜ ؾههٔام تَههقل، ٕحههـ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، فُْٓههٚ ؽههر 

 .هٚفح ريض اهلل تًٚػ ظْفصٚدؿٜ يف تىٌَٔٓام ـام ـٚن شٍِْٚ اف

مـ هْٚ َٕقل ٓ بد مـ مًرؾٜ مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ فًْتًغ بف ظذ ؾٓهؿ افُتهٚب 
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وافًْٜ، ؾ٘ذا جٚءتْٚ روايٜ ظـ بًض افهحٚبٜ وهل ؽر صحٔحٜ، وأخذٕٚ هبٚ ظذ 

، ًٚ أو مقوقظ ًٚ ؤًٍ ًٚ أشٚس أ ٚ بٔٚن فُِتٚب وافًْٜ، إحرؾْٚ ـام فق أخذٕٚ حديث

ٜٔ يَقل بٛ افتثٌٝ يف مٚ ٕرويف ظـ افهحٚبٜ، ـام ٕتثٌٝ ؾٔام ٕرويهف  ذا ابـ تّٔ

، هذا افُتٚب ـتهٚب افههحٚبٜ خهٚفػ ههذا افهْٟٓ افًِّهل وههق ¢ظـ اهلل ورشقفف 

ًٚ ظهـ ـتهٚب  ع مٚ هٛ ودب، وإٔٚ أضب فُؿ مهثالً مّهالً هه ق يَْهؾ مهثالً حهديث

فزوائد رجٚفف ثَهٚت، ع افزوائد يَقل رواه أمحد وافىزاين، وؿٚل يف مّع امّ

ثَٚت مهٚ  فون ؿٚل يف مّع افزوائد رجٚفؤافذيـ يتداوفقن هذا افُتٚب حْٔام يَر

افههههذي يٍّٓههههقن مْههههف ـههههام يَقفههههقن ظْههههدٕٚ يف بًههههض إظههههراب يف شههههقريٚ )خههههقش( 

 . حديٞ، مٚ دام رجٚفف ثَٚت أصحٚب حديٞ ثٚبٝ

ؾِهههٔس ٓ ظْهههد أههههؾ افًِهههؿ أي حهههديٞ يَهههقل ؾٔهههف أحهههد ادحهههدثغ رجٚفهههف ثَهههٚت، 

يًْهههل ذفهههؽ ههههذا ادحهههدث إٔهههف حهههديٞ صهههحٔح، بهههؾ أي حهههديٞ يَهههقل ؾٔهههف مٗفهههػ 

ًٚ فههههحٜ  افُتهههٚب رجٚفهههف رجهههٚل صهههحٔح ؾهههال يًْهههل إٔهههف صهههحٔح، وههههذا أصهههد إهيٚمههه

احلديٞ مـ ؿقفف إول، إذا ؿٚفقا رجٚفف ثَٚت ؿد يتقهؿ بًض افْٚس إٔف صحٔح، 

ذفؽ ٓ هذا وههذا يف  فُـ بٚإلهيٚم بٚفتًٌر افثٚين رجٚفف رجٚل افهحٔح أـثر، مع

ظِؿ احلديٞ يًْهل صهحٔح، اشهؿ حهديٞ إذا ـهٚن يٌٌْهل ظهذ مٗفهػ ههذا افُتهٚب 

أن جتٚره، مٚ َٕقل أن يهحح ـؾ هذه افروايٚت ويدؿؼ افَقل ؾٔٓٚر ٕٕهف احلََٔهٜ 

إٔهههٚ أظتَهههد إٔهههف فهههق أراد رجهههؾ ظهههَٚل متثٌهههٝ يريهههد أن يههههحح وأن يوهههًػ أن يٗفهههػ 

ف شْغ ظديهدةر ٕن احلهديٞ افقاحهد افتحَٔهؼ ـتٚب مثؾ ـتٚب افهحٚبٜر ٕخذ مْ

ؾٔهف ؿههد يٖخههذ مْههف شههٚظٚت، بههؾ ؿههد يٖخهذ مْههف يههقم وأيههٚم، وهههذا ٕحههـ ًٕرؾههف بٚفتجربههٜ 

ؾ٘ذا فق أردٕٚ أن ٕٗفػ مثؾ هذا افُتهٚب ظهذ ههذه افىريَهٜ ـهٚن يٖخهذ مْهف ظّهره أو 

بًض ظّره ظذ إؿؾ، فُـ ـْٚ ٕرجق مْف أن جتهٚر مهٚ صهح ظْهده بهٖؿرب ضريهؼ، 

 .بدون مٚ بلء جهص افُالم يف ـؾ حديٞ مـ هذه إحٚديٞ
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إذًا: هذا هق اجلقاب ظـ ـتٚب افهحٚبٜ إٔهف ٓ يٌٌْهل آظهتامد ظِٔهف إٓ بقهء  

مهههـ افهههتحٍظ، ـهههٖـثر افُتهههٛ وإٔهههٚ أوهههع أن بهههغ أيهههديُؿ ؿٚظهههدةر فُهههل ٓ كرمهههقا 

: ٕحههد آشههتٍٚدة مههـ مثههؾ هههذا افُتههٚب، ؾَقفههقا ـههؾ مههٚ رأيههتؿ حههديٞ مًههزو أوًٓ 

افهههههحٔحغ يف هههههذا افُتههههٚب أو يف ؽههههره يَههههقل رواه افٌخههههٚري رواه مًههههِؿ، رواه 

 . افٌخٚري رواه مًِؿ، ؾًوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاجذ هذا أوًٓ 

ًٚ: إذا رأيتّقه َٕؾ ظـ أحهد ادحهدثغ إٔهف ؿهٚل ههذا احلهديٞ إشهْٚده صهحٔح  ثٕٚٔ

ًٚ متًههُقا بههف ومههٚ شههقى ذفههؽ، ؾًرجههقا ظْهه ف وٓ تًرجههقا أو ؿههٚل إشههْٚده حًههـ أيوهه

 . ظِٔف

 .بٚرك اهلل ؾٔؽ مداخِٜ:

 ؟ مداخِٜ يًْل افَٚظدة يف افُتٚب ًٍٕف وإٓ ؿٚظدة يف ظّقم افُتٛ

 (00: 13: 40/ 524) اهلدى والنور / 
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 أصل مً أصول مجاعة التبليغ

يَههقل افًههٚئؾ مههٚ رأيُههؿ بٖصههؾ مههـ أصههقل  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وهههق أ ههؿ  مداخِههٜ:

ٜ أصهٔٚء أثْهٚء اخلهروج يف مهٚ يستهٛ ظهذ افُهالم يف ههذه يَقفقن ٓ ٕتُِؿ يف أربً

 .إصٔٚء مـ ادٍٚشد، وهل افًٔٚشٚت وافٍَٓٔٚت واخلالؾٔٚت واجلامظٚت

ًٕهٖل اهلل فْهٚ و هؿ ا دايهٜ، افًٔٚشهٚت:ٕحـ ٕهقاؾَٓؿ ظهذ ههذا افقهء  افنٔخ:

إول، وفُـ فهٔس ظهذ اإلضهالق، ٕحهـ ٕهرى ـهام حُٔهٝ ههذا أـثهر مهـ مهرة، فَهد 

حْٚ هْٚك يف شقريٚ واشتْىَْٚ مـ ادخهٚبرات ـهام يًٍِهقن مهع إشهػ يف ـهؾ امت

افههٌالد اإلشههالمٜٔ، ؿههٚل يل: إٔههٝ تًّههؾ جتّههع وتُتههؾ وٕحههق ذفههؽ.. وإٔههٚ أؿههقل إٔههٚ 

تُههههتع هههههذا فسصههههالح وفههههٔس فًِٔٚشههههٜ بًههههد مْٚؿنههههٜ ضقيِههههٜ جههههدًا ربههههام جههههٚوزت 

ًٚ ؼ افًٌثل مًٚٓ ٕن يٖخافًٚظٜ، ودٚ َل بد هذا ادًتْى مـ افْٚحٔهٜ  ذ ظع صٔئ

افَٕٚقٕٜٔ ؿهٚل: إذًا اذههٛ وابهؼ ظهذ دروشهؽ وفُهـ ٓ تهتُِؿ يف افًٔٚشهٜ، مهع إٔهف 

إٔٚ ؿِٝ فف بٚفتٍهٔؾ إٔف ٕحـ دظقتْٚ دظقة إصالحٜٔ وافرجقع إػ افُتٚب وافًْٜ 

ًٚ بقء مـ افتٍهٔؾ  .ـام تًًّقن دائاًم وأبدًا، ؿِٝ: إٔٚ ذـرت فؽ نٍٕ

: )فُههههـ ٓ تنههههتٌؾ بٚفًٔٚشههههٜ( يههههدؾًْل أن أبههههغ فههههؽ أن رجقظههههؽ إػ افَههههقل

ًٚ: ٕحهـ صهحٔح ٓ ٕنهتٌؾ بٚفًٔٚشهٜ وفُهـ فهٔس ههذار ٕن آصهتٌٚل بٚفًٔٚشهٜ  صٔئ

فههههٔس مههههـ اإلشههههالم ٓ افًٔٚشههههٜ مههههـ اإلشههههالم، وبًههههض ظِههههامء اإلشههههالم أفٍههههقا يف 

ًٚ وظههذ رأشههٓؿ صههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ ؾٚفدوفههٜ  افًٔٚشههٜ افؼههظٜٔ ؿههدياًم وحههديث

المٜٔ ٓ تًههٖفْل ظههـ افًٔٚشههٜر ٕٕههف مههٚ مًْههل افًٔٚشههٜ؟ شٔٚشههٜ افْههٚس يًْههل اإلشهه
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وتًهههِٔؽ أمهههقرهؿ ظهههذ مهههٚ يقاؾهههؼ مههههٚحلٓؿ يف افهههدٕٔٚ وإخهههرى، ٕحهههـ ٓ ُْٕهههر 

وجهههههقب آصهههههتٌٚل بٚفًٔٚشهههههٜ، فُْْهههههٚ رأيْهههههٚ وُهْهههههٚ افنهههههٚهد أن مهههههـ افًٔٚشهههههٜ تهههههرك 

ٌهرض أن إْٔهٚ ٕقاؾهؼ افًٔٚشٜ، رأيْٚ يف هذا افزمٚن مـ افًٔٚشٜ ترك افًٔٚشٜ، واف

ًٚ، فُههـ ٓ يُّهـ آشههتٌْٚء ظْٓههٚ وإٓ  اجلامظهٜ ظههذ ظهدم آصههتٌٚل بٚفًٔٚشههٜ وؿتٔه

ـٔػ يُّهـ إؿٚمهٜ افدوفهٜ ادًهِّٜ إٓ بّثهؾ ههذه افًٔٚشهٜ، وفُهـ افهذيـ يٌٌْهل أن 

ينههههتٌِقا بٚفًٔٚشههههٜ بههههٛ أن يُقٕههههقا ظِههههامء بههههٛ أن يُقٕههههقا ؾَٓههههٚء، أن يُقٕههههقا 

ٚفُتههٚب وافًههْٜ وافًههِػ افهههٚفح.. إػ نخههره، وفههذفؽ ظِههامء بههٚدًْك افهههحٔح ب

ٕحهههـ ٕهههقاؾَٓؿ ظهههذ ههههذا افؼهههط إول، وٓ ٕهههقاؾَٓؿ ٕهههقاؾَٓؿ، هُهههذا إ هههًٚٓ ٓ 

ٕقاؾَٓؿ تٍهٔالً، إٔٚ أؿقل أن مـ افًٔٚشٜ، ترك افًٔٚشٜ، أمٚ افٍَرة افثٕٚٔهٜ ؾًِهْٚ 

 . ٕقاؾَٓؿ ظِٔٓٚ وهق افٍَف

 . افٍَٓٔٚت مداخِٜ:

ـٔػ هذا ـٔػ يتهقر يف  ٚظٜ أوًٓ يًّقن إًٍٔٓؿ  ٚظٜ ؾَٓٔٚت  افنٔخ:

تٌِٔههغ، مههٚذا يريهههدون أن يٌٌِههقا فِْهههٚس، إمههٚ أن يٌٌِهههقا افًَٔههدة وههههؿ مههع إشهههػ ٓ 

يًٍِقن، ومٚ أدري ههذا دهٚذا ٓ يذـروٕهفر ٕن افٍَٓٔهٚت فًِٓهؿ يًْهقن بٚفٍَٓٔهٚت 

 . مٚ هق ظٚم وأصّؾ

 . افًٍق صٔخْٚ مداخِٜ:

 مٚذا بًد؟ افنٔخ:

 . اإلحداثٔٚت مداخِٜ:

ههههذا ههههق، ؾٚفٍَٓٔهههٚت إػ مهههٚذا يهههدظقن إذا ههههؿ إٔهههٚ ٓ أريهههد أؿهههقل أ هههؿ  افنهههٔخ:

يهههدظقن إػ مهههٚ يُّهههـ أن يهههدظقا إفٔهههف ـهههؾ ضٚئٍهههٜ متديْهههٜ ظهههذ وجهههف إرض، ؾهههٖٕتؿ 

تًِّهههقن مهههثالً أن  ٚظهههٜ افتٌنهههر مهههـ افْههههٚرى ههههؿ يهههدظقن إػ مهههٚ يًهههّقهٚ افتهههل 
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 . مىٌقظٜ يف اإلٕجٔؾ افًٚذ

 . افقصٚيٚ افًؼ مداخِٜ:

افقصههٚيٚ افًؼه ٓ تنههق ٓ تهزين ٓ تُههذب مهٚ أدري.. إػ نخههره ـههامن  افنهٔخ:

هههههذه إصههههٔٚء يههههدظق إفٔٓههههٚ اإلشههههالم، ؾهههه٘ذا ـههههٚن اجلامظههههٜ ٓ يريههههدون أن يٌحثههههقا يف 

ًٚ، فُههـ يف افٍَٓٔههٚت ورشههقل اهلل يَههقل:  مههـ يههرد »افًٔٚشههٜ ؿِْههٚ  ههؿ: ٓ بههٖس مٗؿتهه

، إٔههٚ أظتَههد جٚزمههٚ أن هههذه افٍَههرة شههٌٛ ووههًٓٚ هههق شٓههف يف افههديـاهلل بههف خههرًا يٍَ

ٍٕس افًٌٛ افذي قِّٓؿ ظذ ترك خىٌهٜ احلٚجهٜ وفًُِهؿ مهٚ ًٕهٔتؿ بًهد مهٚ ههق 

ـهههؾ بدظهههٜ وهههالفٜ وـهههؾ وهههالفٜ يف »افًهههٌٛ أ هههؿ ٓ يٗمْهههقن بَقفهههف ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ ههههذه افَٚظهههدة افتهههل أشًهههٓٚ افرشهههقل ظِٔهههف وافًهههالم ـهههام ذـرٕٚههههٚ ف شافْهههٚر ُهههؿ نٍٕههه

وفهههذفؽ ؾٓههههؿ ٓ يًرجهههقن ظههههذ ههههذه افًههههْٜ ادسوـهههٜ وٓ قٔق ههههٚ ـهههذفؽ، دههههٚذا 

أظروقا ظـ افٍَٓٔهٚتر ٕ هؿ ٓ ؾَهف ظْهدهؿر ٕن افٍَهف ـهام ؿهٚل ابهـ افَهٔؿ رمحهف 

 اهلل:

ل رشهههههههههههقفف ل اهلل ؿههههههههههٚه ِهههههههههههؿ ؿههههههههههٚه  اًف

 

 

 

قيهههههههف  ٚفّت س ب ٜ فههههههٔه ٚب ل افههههههههح  ؿههههههٚه

ٍٚهٜ  ٜ ش خالؾ هٌؽ ِف ِؿٕ  ٚ اًف َٔهههههههفبهههههههغ افرشهههههههقل وبهههههههغ   م  رأي ؾ

ههههٚه  ٍٔٓ ٍٚت وٕ ٓ جحهههههد افهههههه  ـهههههال و

 

ٌٔف  ىٔههههههههؾ وافتنهههههههه ـ افًت  حههههههههذًر مهههههههه

ؾٓهههؿ ٓ يٌحثهههقن يف افٍَٓٔهههٚت بهههزظؿ إٔهههف يثهههر اخلهههالي، ٓ، ههههذا زظهههؿ يتًهههسون  

خٍِف، واحلََٜٔ أ ؿ ٓ قًْقن افٍَف ـؾ واحد ـام يَقفقا ظْدٕٚ بٚفنٚم:  ٚظٜ 

ٓ ؾههههرق بٔههههْٓؿ يف َٕىههههٜ  افتٌِٔههههغ مثههههؾ اإلخههههقان ادًههههِّغ مثههههؾ  ٚظههههٜ افتحريههههر،

واحهههدة، وههههل  ٚظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ بًّهههقا بهههغ افًهههٍِل وافههههقيف، بهههغ 

احلٍْهههل وافنهههٚؾًل وادهههٚفُل واحلْهههٌع، ويف بًهههض افيهههروي بهههغ افًهههْل وبهههغ 

افنًٔل هُذا افًٔٚشٜ تَتيض حزب افتحرير، ـذفؽ مٚ هيّٓؿ حتك فَد سحقا 
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دة، هههذا مههـ حًههْٚ ؿ فُْٓههٚ يف ًٍٕههٓٚ مههـ مههْٓجٓؿ أ ههؿ ٓ يتٌْههقن رأي يف افًَٔهه

ًٚ يف افًَٔهدة،  شٔئٜ، أمٚ  ٚظٜ افتٌِٔغ مٚ يكحقن هبذا فُْف واؿًٓؿ ٓ يتٌْقن رأيه

ًٚ يف افٍَفر ٕن افٍَف أفػ هْٚك مـ  ٚظٜ إزههر افؼهيػ  ـام أ ؿ ٓ يتٌْقن رأي

ي ـتههٚب اشههّف افٍَههف ظههذ ادههذاهٛ إربًههٜ، إذا أردت أن توههٔع يف ؽّههرة اخلههال

بههغ ادههذاهٛ إربًههٜ، إؿههرأ هههذا افُتههٚب وحْٔئههذ مههٚ  ههرج مْههف إٓ وإٔههٝ دايههخ مههٚ 

تًري إػ أي ؿقل يًْل تهذهٛ إفٔهف وتتًّهؽ بهف، ـهذفؽ دـهٚترة اجلٚمًهٚت افٔهقم 

يدرشهههقن افٍَهههف افهههذي يًهههّقٕف بٚفٍَهههف ادَهههٚرن ظهههذ ضريَهههٜ افٍَهههف ظهههذ ادهههذاهٛ 

ؿقل افنهٚؾًل... وبًهديـ أيهـ احلهؼ إربًٜ، يَقل فؽ: أبق حٍْٜٔ ؿٚل ـذا و.... و

الُل ﴿افههههذي ؿههههٚل اهلل ظههههز وجههههؾ ؾٔههههف:  هههه ٓ  افو  َد احْلَههههؼ  إِ هههه ًْ اَمَذا َب ، مههههٚ [13]يرررر ن  ﴾َؾهههه

ول ظْٓٚ بٖظِؿ مـ افًٚئؾ، ؾ٘ذًا: افذيـ ٓ ينتٌِقن بٚفٍَٓٔٚت فًٔهٝ شهٌٛ ٗادً

 ف وأرجهقافذي هق شٔد افٌؼه ؿٚضٌهٜ مهـ أشهامئ ¢إٔف يقؿع اخلالير ٕن افرشقل 

ف ادٍههرق شههامئف افٍههٚرق أو ادٍههرق، مههـ أشههامئأن تًههًّقا هههذا وأن كٍيههقه مههـ أ

هههه ف افٍرؿههههٚن، دههههٚذا رشههههقل اهلل مُ شههههامئـههههٚفَرنن افَههههرنن مههههـ أ ق بدظقتههههف بههههغ ر  ق َؾهههه ر  ٍَ

ادٗمـ وافُٚؾر ـٚن مـ ٕتٚئٟ ذفؽ ؾهرق بهغ افقافهد ووفهده ههذا ـهٚؾر مؼهك وههذا 

 .مٗمـ مذٕٛ

أن تٍههرق بٚفٌٚضههؾ، وٓ يٌٌْههل أن ٕخههٚي أن تٍههرق  إذًا دههٚذا ٕحههـ ٕخههٚي، ٕخههٚي

الُل ﴿بههٚحلؼر ٕن ربْههٚ يَههقل:  هه ٓ  افو  َد احْلَههؼ  إِ هه ًْ اَمَذا َب فُههـ احلََٔههٜ  [13]يرر ن  ﴾َؾهه

أ ؿ ٓ يًرؾقن احلهؼ مهـ افٌٚضهؾ، ٓ يًرؾهقن افههقاب مهـ اخلىهٖ وفهذفؽ متثِهقن 

 .ؾبٚدثؾ افًٚمل: )ا ريٌٜ ٕهػ افنجٚظٜ ( ٕٕف افع بده يدخ

 ...مداخِٜ:

ًٚ: )فههٔس حنههق افٌُههٜ( بههلء  افنههٔخ: ادَهههقد هههؿ ظرؾههقا أ ههؿ ـههام يَههٚل أيوهه



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

73 

يَهههقل مهههثالً ؿهههٚل أبهههق حٍْٔهههٜ: خهههروج افهههدم مٓهههام ؿهههؾ ؾٓهههق ٕهههٚؿض فِقوهههقء، واإلمهههٚم 

افنٚؾًل يَقل: مٓام ـثر ؾٓق ؽر ٕٚؿض فِقوقء، اإلمٚم أمحد يَهقل ومٚفهؽ مًهف 

ًٚ مـ ؿٌؾ: إٔف إن ـٚن ـثرًا َٕض،  .وإٓ ؾال يَْض أيو

صق بدهؿ مـ افدوصهٜ ههذه ؟ ههذه كتهٚج إػ إضهالع ظهذ أدفهٜ ادهذاهٛ أوًٓ، 

ًٚ، وههذا بتىِهٛ رء إوهٚيف ظهذ  ثؿ إجهراء مًٚدفهٜ ومراجحهٜ بهغ ههذه إدفهٜ ثٕٚٔه

وجقب مًرؾهٜ أؿهقال افٍَٓهٚء يتىِهٛ أن يًهري ظِهؿ احلهديٞ يف مههىِحف وظِهؿ 

وهههههذا أـثههههر افههههدـٚترة مههههش افًٚمههههٜ مههههـ  افتجههههريح وافتًههههديؾ يف جترقههههف وتقثَٔههههف،

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ وأمثههٚ ؿ افههذيـ جرجههقن مههـ افههدظقة، هههٗٓء ٓ يًههتىًٔقن فُْههل 

ـْٝ أشتحًـ مْٓؿ أن يَقفقا ـام يَقفهقن يف إمهس افَريهٛ دهٚ ذـرٕهٚ فُهؿ ـْهٚ 

يف مٚدبهههٚ، وتُِّْهههٚ حهههقل  ٚظهههٚت مْهههف  ٚظهههٚت افتٌِٔهههغ ؿهههٚل يل أحهههدهؿ ممهههـ 

يل ذفههههؽر ٕٕههههف إٔههههٚ حووههههتٓؿ ظههههذ افًِههههؿ، ؿههههٚل يل ذفههههؽ  أحًههههـ افيههههـ بههههف، ؿههههٚل

منهههٚجْٚ يَقفهههقن فْهههٚ اذهٌهههقا إػ افًِهههامء وؿِهههٝ  هههؿ ٕحهههـ ٕريهههد أن تُقٕهههقا إٔهههتؿ 

افًِامء، إٔتؿ افذيـ  تّقن بهدظقة إمهٜ مهش إٔهتؿ تهذهٌقن يهٚ ظِهامء ثهؿ  رجهقن 

رجهق ظهدم وفًتؿ ظِامء... إذا تهرـٓؿ افٍَٓٔهٚتر ٕ هٚ تٍهرق إٔهٚ أؿق هٚ ساحهٜ وأ

 ادٗاخذةر ٕن احلؼ أحؼ أن يَٚل: هذا ظذر أؿٌح مـ ذٕٛ دٚذا؟

ًٚ: ٓ بد مـ افتٍريؼ بهغ احلهؼ  ٕٕف أوًٓ: ٓ يًز ظـ افًٌٛ احلََٔل، وٕٕف ثٕٚٔ

وافٌٚضؾ، بهغ افههقاب واخلىهٖ، وبخٚصهٜ مهٚ ـهٚن مهـ ذفهؽ متًِهؼ بٚفًَٔهدة، وههؿ 

 .ـام تًًّقن مٚذا ؿٚل يف افٍَرة افثٕٜٚٔ

 .خالؾٔٚت خِٜ:مدا

خالؾٔٚت هؾ هْٚك خالي يف افتقحٔد، ـثر مـ افدـٚترة يَقفقا مٚ يف  افنٔخ:

خالي يٚ أخل ـؾ ادًِّغ يَقفقا أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل صح، فُهؿ افَهقل رء 
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وافٍٓهههؿ واإليهههامن رء نخهههر، افُهههٚؾر حٔهههْام تَهههقم ؿٚئّهههٜ افدوفهههٜ ادًهههِّٜ إذا ؿهههٚل 

رأشههف مههـ ؿىٍههف ظهـ بدٕههف، وفُههـ هههؾ ٕجههٚ بههذفؽ مههـ  أصهٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل خِههص

اخلِهههقد يف افْهههٚر اجلهههقاب: إن ؾٓهههؿ افؼهههط إول إن ؾٓهههؿ ادًْهههك افههههحٔح  هههذه 

ًٚ، ٕجهههٚ مهههـ اخلِهههقد يف افْهههٚر يهههقم  افُِّهههٜ أوًٓ، ثهههؿ نمهههـ هبهههذا افٍٓهههؿ افههههحٔح ثٕٚٔههه

ًٚ ؽهههر  مَههههرون افَٔٚمهههٜ، أمهههٚ إذا َل يٍٓههههؿ أو بٚفتهههٚيل َل يههههٗمـر ْٕٕهههٚ ٓ ٕتههههقر إيامٕهههه

 . بٚفٍٓؿ افهحٔح، ؾٓؾ ادًِّقن افٔقم ـؾ ادًِّقن افذيـ يًدون ـؿ مِٔقن.

 . أفػ مِٔقن مداخِٜ:

أفػ مِٔقن أو يزيدون، ضٔٛ هؾ إفػ مِٔقن ـِٓؿ يَقفقن أصهٓد أن  افنٔخ:

 . ٓ إفف إٓ اهلل يُّـ يُقن مْٓؿ..

ًٚ يْجٔ ٓؿ مـ اخلِقد ضٔٛ هؾ هٗٓء اتٍَقا ظذ ؾٓؿ هذه افُِّٜ ؾٓاًم صحٔح

 يف افْٚر يقم افَٔٚمٜ. 

 (.  00: 47: 30/ 524) اهلدى والنور /

اجلهههقاب: مهههع إشهههػ افنهههديد َل يتٍَهههقار وفهههذفؽ ههههؿ دهههٚ ؿهههٚفقا ههههذه افُِّهههٜ 

ٓ  ﴿يًْههههههههقن مههههههههٚ يَقفههههههههقنر ْٕٕههههههههٚ إذا دخِْههههههههٚ يف مقوههههههههقع:  َف إِ ُف ٓ إَِفهههههههه هههههههه  ٕ ْؿ َأ َِ ْٚظ َؾهههههههه

ٚظههٜ  ههع وفًههْٚ  ٚظههٜ تٍريههؼ، هههذا : ؾرؿْههٚ افهههٍقي، وٕحههـ  [39]محمررد ﴾اهلل ُ

 فًٚن حٚ ؿ، وفًٚن ؿٚ ؿ.

أمٚ ٕحـ مًؼ افًِػ ؾَْق ٚ ساحٜ، وفُـ ؿٌؾ أن َٕق ٚ ٕدظؿ مذهٌْٚ: بام 

 .¢ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

ؾهههْحـ مٍرؿهههقن، ٍٕهههرق بهههغ احلهههؼ وافٌٚضهههؾ، بهههغ ادحَهههغ وبهههغ ادٌىِهههغ، وٓ 

 مـ أخريـ. ًٕقي بغ ادحَغ وادٌىِغ ـام يًٍؾ ؽرٕٚ
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دٚ ـْٝ يف دمنؼ، ـٚن هْٚك رشٚفٜ أفٍٓٚ أحد صٔقخ افىريَٜ افنٚذفٜٔ وأصِف 

مٌهههرع، ظْهههقن افرشهههٚفٜ: ٓ إفهههف آ اهلل، مهههٚ يف أ هههؾ مهههـ ههههذا، تهههدخؾ يف افهههداخؾ 

ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل: ٓ رب إٓ اهلل، هُذا ؾن أيهٜ افُريّهٜ، وفهق أن ـهٚؾرًا ؿهٚل: ٓ 

ًٚ، ٓ يف افدٕٔٚ وٓ يف  إفف إٓ اهلل هبذا ادًْك افذي ذحف هذا افنٚذيل مٚ أؾٚده صٔئ

 إخرى.

َذا ِؿٔههَؾ َ ُههْؿ ٓ ﴿دههٚذا؟ ٕن ادؼههـغ ـههٕٚقا يَقفههقن: ٓ رب إٓ اهلل، فُههْٓؿ: 
إِ

ونَ  ِزُ ُْ تَ ًْ ٓ  اهلل ُ َي  .[13]الصافات ﴾إَِفَف إِ

قحٔههههد ظههههذ افقجههههف إذن ههههؿ بًههههروبتٓؿ إصههههِٜٔ ـهههٕٚقا يًرؾههههقن مًْههههك ـِّهههٜ افت

ًٚر ٕ ههؿ ـٍههروا هبههذا ادًْههك  افهههحٔح، وفُههْٓؿ مًههرؾتٓؿ هههذه َل تٌههـ ظههْٓؿ صههٔئ

افهحٔح، وظذ افًُس مهـ ذفهؽ بًهض ادًهِّغ حٔهْام يَقفهقن: ٓ إفهف إٓ اهلل، 

ادؼههههـقن ٓ يَقفههههقن ٓ إفههههف إٓ اهللر ٕ ههههؿ إذا ؿههههٚفقا: ٓ إفههههف إٓ اهلل ٕههههٚؾَقا، وهههههؿ 

ؿ يًِّقن مًْك ٓ إفهف إٓ اهللر وفهذفؽ ٓ يَقفهقن ادًهِّقن يريدون أن يًِْقا، ؾٓ

ٓ يًِّهقن مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل إٓ افَِٔهؾ مههْٓؿ، وفههذفؽ ؾٓهؿ يَقفههقن ـِٓههؿ: ٓ إفههف 

إٓ اهلل، فُهههههههـ إذا أردت أن تٌهههههههغ  هههههههؿ: أن مهههههههٚ تًٍِقٕهههههههف مهههههههـ إتٔهههههههٚن إػ إوفٔهههههههٚء 

افههههههههالة ظْهههههههد وافههههههههٚحلغ، وافهههههههذبح ظْهههههههدهؿ، وافْهههههههذر  هههههههؿ، واحلِهههههههػ هبهههههههؿ، و

مَههٚبرهؿ... افههخ: هههذا ـٍههر بههه: ٓ إفههف إٓ اهللر ٕن مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل فههٔس هههق ذاك 

ادًْههك افههع ذـرٕههٚه ظههـ افنههٚذيل: ٓ رب إٓ اهلل، وإٕههام مًْههٚه: ٓ مًٌههقد بحههؼ إٓ 

اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ، وحْٔئههٍذ حٔههْام يٍٓههؿ ادًههِؿ ـِّههٜ افنههٓٚدة، افُِّههٜ افىٌٔههٜ: ٓ 

ًٚ ـهههههام ؾّٓهههههف ؾٓهههههاًم إفهههههف إٓ اهلل ًٚ صهههههحٔح ًٚ ؾٔجهههههٛ أن يىٌَهههههف تىٌَٔههههه ، ؾٓهههههاًم صهههههحٔح

.ًٚ  صحٔح

ومههـ هْههٚ ييٓههر افٍههرق بههغ افههذيـ يٗمْههقن بههه: ٓ إفههف إٓ اهلل وبههٚدٍٓقم افهههحٔح 
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وبغ افذيـ يٗمْقن به: ٓ إفف إٓ اهلل بٚدٍٓقم ؽر افهحٔح،  تِػ تكهؾٚ ؿ يف 

 هذه احلٔٚة.

ًٚ هبذه افُِّٜ افىٌٜٔ ظذ ادًْهك افههحٔح يهذبح فٌهر اهلل، ويْهذر  فـ ٕجد مٗمْ

فٌر اهلل وقِػ بٌهر اهلل، ويههع فٌهر اهلل ظْهد ؿهز إٌٕٔهٚء وافههٚحلغ، فهـ جتهد 

ًٚ مـ ذفؽ، بْٔام أخرون، اهلل أـز!  ظْد هٗٓء صٔئ

ًههٔدي صههًٔٛ، وصههقؾقا افْههذور هْههٚك، وافْههذر فٌههر اهلل باذهٌههقا ظْههد مههٚ يًههّك: 

 .شمـ ذبح فٌر اهلل ؾٓق مًِقن»اهلل ؾٓق مًِقن ـام ؿٚل ظِٔف افًالم:  مـ ٕذر فٌر

ـٔػ مًِقن وهق بَٔقل: ٓ إفف إٓ اهلل؟ َل يٍٓؿ ٓ إفف إٓ اهلل، وفذفؽ ؾٚفهدظقة 

إػ اإلشهههالم بههههقرة ؽهههر مٍٓقمهههٜ فسٕهههٚم: ههههذه فًٔهههٝ دظهههقة اإلشهههالم، وإٕهههام ههههل 

اإلخهقان افىٌٔهغ مهـ  ٚظهٜ  دظقة إػ جٕٚٛ مهـ جقإهٛ اإلشهالم، وخهر  هٗٓء

 افتٌِٔغ صٔئٚن اثْٚن:

إول: هههق مههٚ ْٕهههحٓؿ دائههاًم: أن يتٍرؽههقا فىِههٛ افًِههؿ وٓ يتٍرؽههقا فِههدظقةر 

 ¢ٕن فِدظقة رجًٚٓ، وؿد ؿِٝ  ؿ هْٚك ويف ـؾ مُٚن: ههؾ تًِّهقن أن افٌْهل 

أرشهههؾ بٚفًؼهههات وافًؼهههيْٚت دظهههقة إػ ادؼهههـغ وإٓ أرشهههؾ أؾهههرادًا مهههـ ٕخٌهههٜ 

ِري، ودحٔههٜ  ًَ افهههحٚبٜ: ـًههع بههـ أع ضٚفههٛ، ومًههٚذ بههـ جٌههؾ، وأع مقشههك إْصهه

 افٌُِل؟

هٗٓء افدظٚة هؿ افذيـ ـٚن افرشقل ظِٔف افًالم يرشِٓؿ، ومرة واحدة وؿًٝ 

 ٚشٌٜ بٛ أن تًِّقا أن مًْك ؿهراءأن أرشؾ شًٌغ مـ ؿراء افهحٚبٜ، وهبذه ادْ

 افهحٚبٜ هؿ ظِامؤهؿ.

ًٚ ـَرائْهٚ افٔهقم قًهْقن افَهراءة وافستٔهؾ وافتجقيهد، ْٕٕٚ ٓ ٕتههقر يق مئهٍذ ؿٚرئه

ًٚ، افهحٚبٜ َل يُقٕقا هُذا.  فُـ ٓ يٍَٓقن مٚ يَرأون مـ افَرنن صٔئ
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ؾههههذهٌقا إػ ؿٌِٔههههٜ مؼههههـٜ وضٌِههههقا مههههْٓؿ أن يْزفههههقا فٔههههدظقا إػ اهلل ظههههز وجههههؾ 

ظِٔهف  أصهحٚب افرشهقل دروا هبؿ ؾَتِقهؿ، شهًٌغ مهـ ؿهراءؾٖظىقهؿ إمٚن ثؿ ؽ

 افًالم.

ع وجهد ظه ¢ودهٚ بٌِهف خهز ؿهتِٓؿ ؿهٚل إٔهس بهـ مٚفهؽ: ؾهام رأيهٝ رشهقل اهلل 

، ؾُهههٚن يهههدظق ظِهههٔٓؿ ويَهههقل يف صهههالة افٍجهههر ٕهههٚس ـهههام وجهههد ظهههذ ههههٗٓء افَهههراء

، وؿٌٚئهؾ أخههرى شهامهؿ ظِٔههف افًهالمر ٕ ههؿ شافِٓهؿ افًههـ رظهالً وذـههقان»وؽرههٚ: 

 ؿتِقا هٗٓء افهحٚبٜ مـ افَراء افُرام.

هُههذا ـههٚن افرشههقل ظِٔههف افًههالم يرشههؾ ظِههامء، ؾههام بههٚل هههٗٓء ادًههٗوفغ مههـ 

 ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ ورئًٔههههٓؿ هْههههٚك يف افٌٚـًههههتٚن أو يف ا ْههههد يرشههههؾ ٕههههٚس ٓ ظِههههؿ 

 ظْدهؿ؟

 ٕٕف إن ـٚن ظْدهؿ ظِؿ بٛ أن يَتدوا بٚفرشقل ظِٔف افًالم.

َهٚ ﴿تًٚػ: مٚذا ؾًؾ افرشقل؟ إػ مٚذا دظٚ افرشقل حْٔام إٔزل ظِٔف ؿقل  َيٚ َأهيُّ

ُر  ث  َِٖٕذْر * ادُْد  ْ * ُؿْؿ َؾ ز  َُ َؽ َؾ  ؟[1-3]المدث: ﴾َوَرب 

ٌُههههههههههههههقا ﴿دظههههههههههههههٚ ـههههههههههههههام دظههههههههههههههٝ افرشههههههههههههههؾ مههههههههههههههـ ؿٌههههههههههههههؾ: 
ِ ٌُههههههههههههههُدوا اهلل َ َواْجتَْ َأِن ُاْظ

هههُٚؽقَت  ، ؾهههام  هههٗٓء افْهههٚس ٓ يهههدظقن إػ مهههٚ دظهههٚ افرشهههقل ظِٔهههف [17]النحررر  ﴾افى 

 ِٔؿ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم؟افًالم وإػ مٚ دظٚ إصحٚب بتً

دٚ أرشؾ مًٚذًا إػ افّٔـ، مٚذا ؿٚل فف؟ ؿٚل:  ¢جٚء يف افهحٔحغ أن افٌْل 

، فهُٔـ أول مهٚ تهدظقهؿ إفٔهف: شفُٔـ أول مٚ تدظقهؿ إفٔف: صٓٚدة أن ٓ إفهف إٓ اهلل»

 :ًٚ ًٚ مههـ ـههؾ اجلامظههٚت افتههل ذـرٕٚهههٚ نٍٕهه مههـ صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل. هههٗٓء  ًٔهه

إخقان مًِّغ، مـ حزب كرير، مـ  ٚظهٜ تٌِٔهغ، ٓ يُهقن مهـ أول مهٚ يهدظقن 

 إفٔف: صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل.
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 وهذا شٌٛ شٌؼ أن ذـرتف، أ ِف أن:

أوًٓ: فيْٓؿ أن ادًِّغ مٚ هؿ بحٚجهٜر ٕن ـهؾ ادًهِّغ بَٔقفهقا: ٓ إفهف إٓ 

ٚصؾ فُـ افقاؿع أن ادَههقد: اهلل، إذن ٕدظقهؿ إػ مٚذا؟ هذا اشّف: كهٔؾ ح

.ًٚ  ادظٓؿ إػ صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل أول مٚ تدظقهؿر ٕ ؿ ـٕٚقا ظرب

ًٚ ـٕٚقا إذا ؿٔهؾ ٓ إفهف إٓ اهلل يًهتُزونر ٕ هؿ يٍّٓهقن  وفذفؽ ـام ذحٝ نٍٕ

ـْ ﴿مًْههك: ٓ إفههف إٓ اهلل: ٓ مًٌههقد بحههؼ إٓ اهلل، أمههٚ افههرب ؾههام ـههٕٚقا يُْروٕههف: 
ئِ َوَفهه

ـ  اهلل َُش  قُف َُ َقاِت َوإَْرَض َفَٔ َّ  ً َؼ اف َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ْفتَ  .[33]لقمان ﴾َٖ

اجلههقاب: ادًههِّقن ٓ يٍّٓههقن صههٓٚدة افتقحٔههد، ـههام ؾّٓههف افًههرب، فُههـ هههؿ 

 يٗمْقن بٍِيٓٚ ويٍُرون بًّْٚهٚ.

 ؾِامذا ٓ تنتٌؾ هذه اجلامظٚت بدظقة ادًِّغ فِتقحٔد افهحٔح؟

ع ادًهههههِّغ افٔهههههقم، أ هههههؿ مْحرؾهههههقن ظهههههـ افتقحٔهههههد افًهههههٌٛ: ٓ يًِّهههههقن واؿههههه

 افهحٔح.

شٌٛ ثٚين: وهق أهؿ بٚفًٌْٜ إفهٔٓؿ إًٍٔهٓؿ ٓ يًِّهقن حََٔهٜ مًْهك: ٓ إفهف إٓ 

اهلل، وفذفؽ ٓ يدظقن افْهٚس إػ مًْهك: ٓ إفهف إٓ اهلل، ـهام أ هؿ ٓ يهدظقن افْهٚس 

 إػ أن ينٓدوا أن حمّدًا رشقل اهلل، دٚذا؟ فٍْس افًٌٌغ:

افًههٌٛ إول: أ ههؿ ينههٓدون أن حمّههدًا رشههقل اهلل، وإٔههٚ أظتَههد أ ههؿ ـههذفؽ، 

 فُـ جٚفٍقن هذه افنٓٚدة.

ٕٕههف يِههزم مههـ افتهههديؼ بههٖن حمّههدًا رشههقل اهلل: أٓ يتَههدم ادًههِّقن بههغ يههدي 

رشهههقل اهلل بهههرأي.. بٚجتٓهههٚد.. بْيهههٚم... ب... بهههه افهههخ، وههههذا مهههع إشهههػ مقجهههقد 

 وواؿع.
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اشتحًٚن، آشتحًٚن يف بًض ادذاهٛ ؿٔؾ بٖٕف دفٔؾ وأووح مثٚل: ؿؤٜ 

ذظهههل، ويف ادجتّهههع اإلشهههالمل ههههق ؿهههٚئؿ ظهههذ ؿهههدمر ٕ هههؿ يَقفهههقن ههههذه بدظهههٜ 

 حًْٜ وصق ؾٔٓٚ يٚ أخل... وافخ.

ًٚ بههههٛ ظههههذ افههههدظٚة اإلشههههالمٔغ أن يٌههههدأوا بنههههٓٚدة أن ٓ إفههههف إٓ اهلل وأن  أيوهههه

ًٚ وفٔس فٍيًٚ  ًٚ وذح  ؾَط: حمّدًا رشقل اهلل بٕٔٚ

ؾ٘ذن ٓ بقز ٕحـ أن َٕهقل بْٖٕهٚ ٕهدع افٍَٓٔهٚت، وٕهدع اخلالؾٔهٚتر ٕن مًْهك 

 ذفؽ أن ٕدع افدظقة إػ صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل حمّدًا رشقل اهلل.

 وافرابع: مٚ هق؟

 اجلامظٚت اإلشالمٜٔ. مداخِٜ:

ًٚ ٓ يَْهههدون اجلامظهههٚت اإلشهههالمٜٔ: إٔهههٚ شهههٍِل وإٔهههٝ خٍِهههل، ٓ  افنهههٔخ: أيوههه

، دٚذا؟ ٕين ظذ حؼ أم ظذ بٚضؾ؟ ٓ: هذا يٍرق. أيش افٍٚئدة إذن مـ تْتَدين

دظقتههؽ إذا ترـتْههل يف وههاليل؟ وأيههش افٍٚئههدة افٍٚئههدة مههـ دظههق  إذا ترـتههؽ يف 

 والفؽ؟ وهُذا.

، أوص ¢بٛ أن َٕقل ـِّٜ احلؼ، أَل يَرأوا يف ـتٚب افههحٚبٜ أن افٌْهل 

اهلل فقمهٜ ٓئهؿ؟ ويهـ ههذا؟ ههٚي ؾَهرة، ههٚ  أبٚ ذر بًدة وصٚيٚ، ومْٓهٚ: أٓ تٖخهذه يف

 وصٜٔ مـ وصٚيٚ افرشقل ظِٔف افًالم ٕع ذر.

ؾٔجههههههٛ إذن أن ٕههههههتًِؿ وأن ًّٕههههههؾ بههههههام ًِٕههههههؿ، واإلظههههههراض أو افتًّههههههؽ هبههههههذه 

افٍَرات إربع مًْٚهٚ: إظراض ظـ افتًّؽ بٚإلشالم افذي جهٚء بهف ظِٔهف افههالة 

 وافًالم.

إػ افًِهؿ، ؾٓهؿ مهٚ أدري  ٚفًْهٌٜ إٔهف ٕهدظقهؿافَْىٜ افثٚفثهٜ: افهع ههل ب ادَِل:
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أو ظههـ ؽههر ظّههد يٍّٓههقن هههذه افُِّههٜ ظْههٚ خىههٖ، ؾَٔقفههقن وييْههقن إْٔههٚ  ظههـ ظّههد

ًٚ، وأن قٔىههههقا بههههٚفًِقم ـِٓههههٚ  حٔههههْام ٕريههههد بههههٚفًِؿ: أن قٍيههههقا ـتههههٛ افًههههْٜ حٍيهههه

 صٌرهٚ وـٌرهٚ، ؾّثؾ هذا يًْل فق تقؤح.

 ٓ مٚ َٕقفف ٕحـ بٛ. افنٔخ:

 : ًْٕل بٚفًِؿ: افًِؿ ادًتَك مـ افُتٚب وافًْٜ.ٕحـ أوًٓ 

ًٚ: بٖٕههف بههٛ ظههذ ادًهههِّغ أن يتًِّههقا فْٔجههقا مههـ هههذه ادًهههٚئؾ  وًْٕههل ثٕٚٔهه

إربًٜ: أي فْٔجقا مـ أن يًَقا يف اخلهالي، واخلهالي ؿهٚئؿ مهْٓؿ يرجهقن ب٘بَهٚء 

 هههذا اخلههالي بًههٌٛ بًههدهؿ ظههـ افًِههؿ، وـِههام تًِههؿ ادًههِؿ، وازداد ظِّههف، ـِههام

ًٚ ظـ آختالي، وربْٚ يَقل يف افَرنن ؾوهالً ظهـ ٌٕٔهف  ُٕهقا ﴿: ¢ـٚن ٕٚهٔ ق ُُ َوٓ َت

ـَِغ  هههه ـَ ادُْْؼِ
َدهْيِْؿ * ِمهههه ْزٍب بِههههاَم َفهههه ؾُّ ِحهههه هههه ـُ  ٚ ًً َٔ

ُٕقا ِصهههه ٚ هههه ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿههههقا ِديههههَْ ـَ َؾر  ِذي هههه ـَ اف 
ِمهههه

 ،  ههذا واؿهع اجلامظهٚت اإلشهالمٜٔ، ؾهٌامذا تَيضه؟ َٕيضه[13-13]الر:   ﴾َؾِرُحقنَ 

ظههذ هههذا بههٚفًِؿ افهههحٔح، ثههؿ ٕحههـ ٕريههد مههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ أن يتًِّههقا صههٔئغ 

 اثْغ:

 مٚ يهححقن بف ظَٔد ؿ. 

 ومٚ يهححقن بف ظٌٚد ؿ. 

ٓ ٕريههد مههـ ـههؾ مًههِؿ أن يهههر ظالمههٜ يف افتًٍههر، يف احلههديٞ، يف افٍَههف، يف 

ظِهامن  افٌِٜ، ٓ، هذا فف ظِهامء يتخهههقن يف ذفهؽ، وههذا ؾهرض ـٍهٚئل، ؾهٚفًِؿ

ًٚ ٓ خالي بْٔٓؿ.  ـام يَقل افًِامء  ًٔ

 ظِؿ ؾرض ظغ وظِؿ ؾرض ـٍٚيٜ.

ؾههرض افًههغ: هههق مههٚ بههٛ ظههذ ـههؾ مًههِؿ أن يتًِّههف، وإٔههٚ أضب مثِههغ اثْههغ 
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 ؾَط اختهٚرًا فُِالم.

 ـؾ مًِؿ بٚفغ واجٛ ظِٔف أن يهع ٓ يًتثْك مـ هذه افهالة أحد مْٓؿ.

مههههٚ تهههههح بههههف افهههههالة: ذوط افهههههالة، إذن ـههههؾ مًههههِؿ ؾههههرض ظِٔههههف أن يههههتًِؿ 

 وأرـٚ ٚ، وواجٌٚ ٚ.

هههذا ؾهههرض ظهههذ ـهههؾ مًهههِؿ، هههؾ يَقمهههقن  ٚظهههٚت افتٌِٔهههغ يف إًٍٔهههٓؿ هبهههذا، 

 ؾوالً أن يٌٌِقه أخريـ؟

 اجلقاب: ٓ.

 ؾ٘ذن هؿ تٚرـقن ؾرض ظغ، ؾٓؿ مٗاخذون.

ٝ ادثؾ افثهٚين يَٚبهؾ ههذا: احلهٟ إػ بٔهٝ اهلل احلهرام فهٔس بهٛ احلهٟ إػ بٔه

َذ و﴿اهلل احلههرام ظههذ ـههؾ مًههِؿ بههٚفغ مُِههػر ذفههؽ ٕن اهلل ظههز وجههؾ ؿههٚل:  هللِ ِ َظهه

ـِ اْشتََىَٚع إَِفِْٔف َشٌِٔاًل   َم
ِٝ
ُّٟ اْفٌَْٔ ، ؾَهد ٓ يًهتىٔع ادًهِؿ: [91]آ  عم:ان ﴾افْ ِٚس ِح

إمٚ فٍَره وإمٚ دروف، أو فٌر شٌٛ نخر، ٓ يًتىٔع أن قٟ، ؾَْقل فف: ٓ بٛ 

تههههتًِؿ أحُهههٚم احلههههٟ، أمههههٚ أخهههرون ـههههام يًهههًّقن واحلّههههد هلل يف ـههههؾ ظِٔهههؽ أن 

رء، يف حجٚج إػ بٔهٝ اهلل احلهرام، فُهْٓؿ جِهقن هبهذا افٍهرض، ؾهال يتًِّهقن 

أحُٚم احلٟ. هٗٓء افذيـ يًتىًٔقن افذهٚب صٚر ؾرض ظغ ظِٔٓؿ أن يتًِّهقا 

ٓ بههٛ  أحُههٚم احلههٟ، أمههٚ أخههريـ وهههؿ اجلّٓههقر افههذيـ َل بههٛ ظِههٔٓؿ احلههٟ

 ظِٔٓؿ تًِؿ أحُٚم احلٟ.

مهههـ افهههذي بهههٛ ظِهههٔٓؿ أن يتًِّهههقا أحُهههٚم احلهههٟ؟ أوفئهههؽ افٍَٓهههٚء وافًِهههامء 

افذيـ يتقجف افْٚس إفٔٓؿ بٕٚشئِٜ ؾًِٔٓؿ أن يُقٕقا ظهذ ظِهؿ بهام ههؿ يتًروهقن 

 فًِٗال ظْف.
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مهٜ، ومثهؾ مهٚ ال  ؾ٘ذن ٕحـ ٓ ٕريد مـ ـهؾ ؾهرد مهـ أي  ٚظهٜ ـٕٚهٝ إٔهف يههر ظَ 

مهٚ رٕٔتهف بهٚوب. ٓ، ادثؾ افًهقري: ؾهالن ظهَٚل مثهؾ افههحـ افههْٔل ويهـ يَقل 

 ـؾ ؾرد يَقم بٚفقاجٛ افذي بٛ ظِٔف. ٕحـ ٕريد ؾَط

 افهالة: ـام ؿِْٚ: ـؾ واحد بٛ ظِٔف إذا بِغ شـ افتُِٔػ.

 افزـٚة: فًٔٝ ـذفؽ، احلٟ: فًٔٝ ـذفؽ.

 د اهلل.ؾ٘ذا بًض هذه إحُٚم: ؾرض ظغ: مـ َل يًٍؾ ؾٓق نثؿ ظْ

وفهههههذفؽ ٕحهههههـ ٕهههههرى  ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ واإلخهههههقان ادًهههههِّغ وحهههههزب افتحريهههههر 

ـجامظهههههٜ، ٓ أؿهههههقل: ـهههههؾ ؾهههههرد مهههههْٓؿر ٕين ظهههههٚري إٔهههههف يف اإلخهههههقان، )ويف ـهههههؾ 

يّنهقن مًْهٚ ظهذ اخلهط افًهٍِل(ر ٕٕهف ٓ أحهد يًهتىٔع أن  اً اجلامظٚت هذه أؾراد

َوَأن  ﴿ْههٚ ظْههف: بُّ ل رَ بٚدفْههٚ يف أن هههذا اخلههط افههذي ٕحههـ مٚوههقن ؾٔههف، هههق افههذي ؿههٚ

ْؿ  ههه ُُ ٌِِِِٔف َذفِ ـْ َشههه ْؿ َظههه ههه ُُ َق بِ ر  ههه ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ههه ًُّ قا اف ههه ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ ٚت  ٔاًم َؾههه
َِ تَ ههه ًْ ل ُم

اضِههه َذا ِسَ َهههه

قنَ  َُ ْؿ َتت  ُُ  ِ ًَ ْؿ بِِف َف ـُ ٚ  .[331]األنعا  ﴾َوص 

)أن  وفذفؽ ؾْحـ ًِٕؿ بٚفتجربٜ ،ٓ أحد مـ هٗٓء يًتىٔع أن بٚدفْٚ يف هذا

يف ـؾ هذه اجلامظٚت أؾراد مًْٚ ظذ اخلط ظِاًم وظّالً، فُـ ـجامظٜ ـِٓهؿ ٓ 

 يَقمقن بٚفٍرض افًْٔل(.

: ـٔػ ـٚن يهع، مٚ يًرؾقن. ؾٓؿ إذن ¢أؿؾ رء أن يًرؾقا صالة افرشقل 

ٓ يَقمقن بٍرض افًغ. هذا افذي ٕريده مْٓؿ، فُهـ بٚإلوهٚؾٜ إػ ههذا ـهام ؿِهٝ 

ًٚ: ٕريد مْٓؿ أ ن يُقن ؾٔٓؿ ظِامء، ظِهامء يًْهل أحهٚضقا بَهدر ممُهـ مهـ افًِهؿ نٍٕ

.ًٚ ًٚ ـٍٚئٔ ًٚ، وبام بٛ وجقب ًٚ ظْٔٔ  بام بٛ وجقب

إٔههٚ ذاهههٛ إػ بٔههٝ اهلل احلههرام، ؾٓههؾ أحههٟ مههثالً: مٍههردًا، أم  افًههٚئؾ:ؾهه٘ذا شههٖفف 
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ًٚ؟ ًٚ، أم أحٟ متّتً  أحٟ ؿٚرٕ

ًٚ.يُّـ بٚوب مثؾ مٚ أجٚب ذاك ادٍتل افع ظِؿ أبٚه، و  ٕهٌف مٍتٔ

يُّههـ بًههض إخقإْههٚ مههٚ شههًّقهٚ افُْتههٜ وبخٚصههٜ إٔههف ضههٚل افههدرس، وبَٔقفههقا: 

ًٚ ظهرض فهف إ ن افًِؿ جٚي، ؾخِْٔٚ ٌِٕٓٚ صقيٜ يًْل هبٚ افُْتٜ هذه، زظّهقا أن مٍتٔه

شٍر، ؾَٚل ٕبٔف: اخٍِْل مـ بًدي، ؿهٚل فهف: يهٚ ابْهل ـٔهػ أخٍِهؽ مهـ بًهدك وإٔهٚ 

 رجؾ ٓ أظِؿ؟!

 إٔٚ بٚدفؽ ظذ ضريَٜ متق حٚفؽ فٌٚيٜ مٚ إٔٚ أظقد.ؿٚل فف: مًِٔش، 

 ؿٚل: هٚت، ٕنقي.

ؿٚل: إٔٝ جتِس ظذ افُرد مُٚين، وـِام جٚءك شٚئؾ، شٖفؽ أي شهٗال، 

 ؿؾ فف: يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

 فف: يٚ ابْل، جزاك اهلل خرًا. لؿٚ

شٚؾر ادٍتل وجِس أبهقه مُٕٚهف، وصهٚروا افْهٚس ـٚفًهٚدة: أن ادٍتهل ههق افهع 

 بًٔىٔٓؿ اجلقاب حلؾ منٚـِٓؿ.

 مٚ يف ظْده جقاب ؽر: يٚ أخل يف ادًٖفٜ ؿقٓن.

إن ـهههٚن افًهههٗال مهههثالً: يهههٚ أخهههل إٔهههٚ ؿِهههٝ فزوجتهههل: روحهههل إٔهههٝ ضٚفَهههٜ، ـِهههام 

ِمؽ صٔخ... افخ. هذه ضَِٝ مْل و ؽ صٔخ، َحر 
ِِ  ِ  ٓ ٓ؟اح

مههههٚ يههههٚ ابْههههل يف ادًههههٖفٜ ؿههههقٓن: مههههْٓؿ مههههـ يَههههقل: ضَِههههٝ، ومههههْٓؿ مههههـ يَههههقل: 

 ضَِٝ.

 ٓ ٓ؟اإٔٚ ظِّٝ ـذا وـذا، جتٛ ظع افزـٚة و
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يف ادًٖفٜ ؿقٓن: مْٓؿ مـ يَقل: بٛ ومهْٓؿ، وظهذ ذفهؽ ؾَهس، وإٔهتؿ مهٚ 

 قتٚج إمر إػ ذح ـٌر.

ًٚ أحههد إذـٔههٚء إتٌههف: إٔههف هههذا افنههٔخ روتههغ   ظْههده مثههؾ ادًههجِٜ: مههٚ بٔههٛ صههٔئ

 ٖفٜ ؿقٓن.جديدًا أبدًا: يف ادًٖفٜ ؿقٓن.. يف ادً

ؿٚل  [31]إب:اهي  ﴾َأيِف اهلل ِ َصؽ  ﴿ؿٚل فرجؾ بجٌٕٚف دخِٔؽ اشٖل افنٔخ، ؿؾ فف: 

 ؟ ؿٚل: يف ادًٚفٜ ؿقٓن.[31]إب:اهي  ﴾َأيِف اهلل ِ َصؽ  ﴿ افنٔخ:فف: يٚ شٔدي 

أن ؿههد يههٖ  حههٚج ؿٚصههد فِحههٟ بًٔههٖل ظههـ ادنههٚيخ ممههـ ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ مههـ 

ٚب وافًْٜ: صق بدي أحٟ يٚ صٔخ، مٍرد وٓ ؿٚرن، وٓ هذا افًِؿ افَٚئؿ ظذ افُت

 متّتع؟

 ًٚ بَٔقل فف: يف ثالث أؿقال، ؾٖهيٚ ؾًِٝ مٚر احلٚل، وبٔزيدهٚ: مهـ ؿِهد ظٚده

ًٚ، وإن صٚء اهلل مهٚ يَهقل: ؿهٚل رشهقل اهللر ٕن ههذا ٓ أصهؾ فهف، أمهٚ إٔهٚ  فَل اهلل شٚد

ًٚ. هههذ ًٚ فَههل اهلل شههٚد ا بههٛ أن يُههقن يف إمههٜ مههـ ـٍَههف هههذا ؾَههف: مههـ ؿِههد ظٚدهه

 يرؾع ظْٓٚ احلرة: ثالث أؿقال يف حجٜ حجٓٚ افرشقل؟ اظتزوا يٚ شٚمًغ.

 ،ًٚ افرشقل حهٟ يف زمٕٚهف حجهٜ واحهدة، اصهِقن: إن صهئٝ مٍهردًا، إن صهئٝ ؿٚرٕه

إن صههئٝ مًتّههرًا؟! ٓ بههد أن يُههقن احلههؼ واحههدر ٕن احلههؼ ٓ يتًههددر وفههذفؽ ؿههٚل 

م يف احلهديٞ افهع بتًهًّقه دائهاًم فُهـ ؿهؾ مهـ يْتٌهف افرشقل ظِٔف افهالة وافًال

إذا حُهؿ احلهٚـؿ ؾٚجتٓهد، ؾٖصهٚب ؾِهف أجهران، وإن أخىهٖ »ٕٓحراي افْهٚس ظْهف: 

 .شؾِف أجر واحد

 إذن ادًٖفٜ: يٚ خىٖ، يٚ صقاب.

ؾٓههههذه ثالثههههٜ أؿههههقال يف مًههههٖفٜ احلههههٟ، افههههع مههههٚ حههههٟ افرشههههقل يف حٔٚتههههف ـِٓههههٚ 
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حٔٚتههههفر ٕ ههههؿ ٓ يًِّههههقن، أو يًِّههههقن فُههههـ  ادٌٚرـههههٜ إٓ حجههههٜ واحههههدة يف نخههههر

 قٔدون، وـام يَٚل: أحالهٚ مر.

دههٚ وؿههػ ظههذ افهههٍٚ ؿههٚل فههف رجههؾ مههـ افهههحٚبٜ: يههٚ رشههقل اهلل،  ¢إن افٌْههل 

ًٚ بغ احلٟ وافًّرة، ومهع إٔهف ؿهٚل:  ًٚ جٚمً وفهق »ظّرتْٚ هذهر ٕن افرشقل ـٚن ؿٚرٕ

ًِتٓهٚ ظّهرة، ؾهٖحِقا أهيهٚ اشتٌَِٝ مهـ أمهري مهٚ اشهتدبرت دهٚ شهَٝ ا هدي، وجل

ًٚ، ؿهههٚل ذفهههؽ افًهههٚئؾ وههههق يف أشهههٍؾ جٌهههؾ شافْهههٚس ، يًْهههل: اجًِهههقا حجُهههؿ متتًههه

، شبههال ٕبههد إبههد»افهههٍٚ: يههٚ رشههقل اهلل، ظّرتْههٚ هههذه، أفًٚمْههٚ هههذا، أم فسبههد؟ ؿههٚل: 

 ظّرتْٚ هذه أفًٚمْٚ؟

، ٓ هل فسبد؟ ؿهٚل: ٓايًْل: خهقصٜٔ فْٚ يٚ أصحٚب افرشقل ظِٔف افًالم و

ؽ بهغ أصهٚبًف، ظِٔهف ٌ  بؾ ٕبد إبد، دخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ، وصَه 

 ًٚ ًٚ أووههههح مههههـ هههههذا افُههههالم ادّثههههؾ ظِّٔهههه افًههههالم. صههههقبدهؿ بَههههك ادًههههِّقن بٕٔٚهههه

 بتنٌٔؽ إصٚبع: دخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ؟!

ًٚ، إػ أن جتههد منههٚيخ ـٌههٚر جههرون احلجههٚج: أن كههٟ مٍههردًا، أ ن كههٟ ؿٚرٕهه

.ًٚ  أن كٟ متّتً

أفٌههك هههذه احلجههٟ ـِٓههٚ إٓ حههٟ افَههران بؼههط: أن يًههقق ا ههدي  ¢افرشههقل 

 مـ ذي احلٍِٜٔ بٚفًٌْٜ إفْٔٚ و ؿ.

مٚ يف أن شقق ا دي: واحهد ينهسي افٌهْؿ مهـ ذي احلٍِٔهٜ ويرـٌٓهٚ مًهف يف 

ًٚ  افًهههٔٚرة، ... ادَههههقد هْهههٚ ؽهههر واؿهههع، إذن َل يٌهههؼ ظْهههدهؿر ٕن افهههذي قهههٟ ؿٚرٕههه

ويًهههقق ا هههدي بُٔهههقن  هههع أيهههش؟ بهههغ احلهههٟ وافًّهههرة بُٔهههقن صهههدق ظِٔهههف ههههذا 

فق اشتٌَِٝ مـ أمري مٚ اشتدبرت دهٚ شهَٝ »احلديٞ، فُـ ٕز ؿقل افرشقل: 

. افههع مههٚ شوجلًِتٓههٚ ظّههرة، ؾههٖحِقا أهيههٚ افْههٚس -يًْههل مههـ ذي احلٍِٔههٜ–ا ههدي 
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ن  يتحِِهقا حتهك ظهع بـه أع ضٚفٛه ريض شٚؿقا ا دي، مع أ ؿ ٕٚويـ افَهران أمهرهؿ بٖه

ًٚ، ؾٌٌِههف أن  ًٚ مهـه افرشههقل ظِٔههف افًههالم، ـههام ذـرٕهٚه نٍٕهه ّـ مًٌقثهه ن يف افهٔه ػ ظْههف ـهٚه اهلل تًهٚه

وي  ¢افٌْههل  ّؿ صههىر ادًههجد احلههرام، فُهـه مهٚه بًٔههري صههق ٕهٚه ج، ؾهٔه ٜ حهٚه يف هههذه افًهْه

 .افرشقل، ؾٌِل بٖٕف حٟ ـحجٜ افرشقل ظِٔف افًالم

دخؾ ظذ زوجتف ؾٚضّٜ، ؾهرنه  ،ضٚي ضقاي افَدومشًك ودٚ جٚء إػ مُٜ و

ئٜ ٓشتٌَٚل زوجٓٚ، وافٌخقر يًّؾ ظِّف يف خّٔتٓٚ، ؿٚل  هٚ: مهٚ ههذا؟ ٔ  َٓ تَ حٚفٜ مُ 

 مُْرًا ظِٔٓٚ.

 هُذا، يًْل أمر. ¢ؾٖخزتف بٖن افٌْل 

يف حديٞ إٔف أهؾ بٔتهف ظِٔهف افًهالم  ًهقا بهغ احلهٟ وافًّهرة وكِِهقا، ؾِهام 

وهق ٓ يهزال يف إحرامهف، أمهٚ زوجتهف كِِهٝ،  ¢هٛ إػ افٌْل شّع ذفؽ مْٓٚ ذ

 ؾذـر ظع فِرشقل ظِٔف افًالم مٚذا رأى مـ ؾٚضّٜ.

 ؿٚل فف ظِٔف افًالم: بامذا أهِِٝ يٚ ظع؟

 ؿٚل: أهِِٝ ب٘هالل افٌْل.

.ًٚ  ؿٚل: ؾٖٕٚ أهِِٝ بٖين حٚج ؿٚرٕ

ًٚ وـههٚن ظههع شههٚق ا ههدي مًههف، ؾَههٚل فههف: إذن أمًههؽ ظههذ إحرامههؽ، ؾيهه ؾ ؿٚرٕهه

 بْٔام زوجتف متحِِٜ.

. ٓ بههقز شدخِههٝ افًّههرة يف احلههٟ إػ يههقم افَٔٚمههٜ»: ¢ؾهه٘ذن ؿههقل افرشههقل 

ًٚ مٍردًا.  دًِؿ أن قٟ حج

 دٚذا يِجٖ ـثر مـ افْٚس افٔقم إػ حٟ اإلؾراد؟

 هْٚك شٌٌٚن اثْٚن:
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 أحد ٚ: وهق نؾهٜ افًهَٚل اإلشهالمل افٔهقم: اجلٓهؾ بٚفًهْٜ، ٓ يًِّهقن مثهؾ ههذا

 .شدخِٝ افًّرة يف احلٟ إػ يقم افَٔٚمٜ»احلديٞ وؽره: 

افًههههههٌٛ افثههههههٚين: بًوههههههٓؿ يًِّههههههقن، وفُههههههـ قََههههههقن يف إًٍٔههههههٓؿ ؿههههههقل رب 

افًههٚدغ: فههٔش مههٚ يههذبح؟ بٔخنهه ثالثامئههٜ ريههٚل.. أربًامئههٜ ريههٚل، أو أؿههؾ أو أـثههر 

ًٚ: ٓ ذبهح،  ظذ حًٛ إثامنر فذفؽ هق بهٔحٟ حهٟ مٍهرد، ومهٚ ظِٔهف رء إضالؿه

 ٓ صٔٚم ثالثٜ أيٚم هْٚك، وٓ شًٌٜ أيٚم إذا رجع إػ بِده.و

 ذا افًالج يٚ إخقإْٚ ؾَد ضٚل ادجِس، وظِْٔٚ أن ٕهع: أن ٕذهٛ مٌُريـ 

 افًِؿ، افًِؿ.. افًِؿ، افًِؿ، ظُِٔؿ بىِٛ افًِؿ ظذ افتٍهٔؾ افًٚبؼ.

ًٚ ظِههامء، فُههـ ٕريههدـؿ أن تُقٕههقا ظِههامء دهه ٚ بههٛ ٓ ٕريههدـؿ أن تُقٕههقا  ًٔهه

 ظُِٔؿ مـ افًِؿ.

أن تُقٕقا ظِامء بهالتُؿ، أن تُقٕقا ظِامء بهٔٚمُؿر ٕن افهقم ـٚفهالة، 

أمٚ أن تُقٕهقا ظِهامء بٚفزـهٚة، وَل جتهٛ ظِهُٔؿ افزـهٚة، أن تُقٕهقا ظِهامء بهٚحلٟ، 

وَل بهههٛ ظِهههُٔؿ احلهههٟ، ٓ ٍُُِٕهههؿ هبهههذا، دظهههقا ههههذا اجلٕٚهههٛ مهههـ افًِهههؿ: وههههق 

 تخههغ.افًِؿ افٍُٚئل فًِِامء اد

ًٚ، ٕن اهلل ظهز وجهؾ أمهرـؿ بهذفؽ،  أمٚ افًِؿ إول ؾْٖمرـؿ بف، ِٕزمُؿ بف إفزامه

 شضِههٛ افًِههؿ ؾريوههٜ ظههذ ـههؾ مًههِؿ»ؿههد ؿههٚل يف احلههديٞ افهههحٔح:  ¢وافٌْههل 

 يًْل: افًِؿ افًْٔل.

 ؾٓل ؽهر صهحٔحٜ روايهٜ، وفًهْٚ بحٚجهٜ إفٔٓهٚ روايهٜر ٕ هٚ شومًِّٜ»أمٚ زيٚدة 

: مًهِؿ، وبهذفؽ ؾٚفرشهقل مهٚ ٕىهؼ بٍِيهف: يف ظّقم فٍيٜ مـ حٔٞ ادًْك تدخؾ

ومًهههِّٜ، وههههذا مهههـ جٓهههؾ افْهههٚس بٌِهههتٓؿ افًربٔهههٜ أـثهههرهؿ يهههروون احلهههديٞ هبهههذه 

، ههذه افزيهٚدة بٚضِهٜ ًٕهٌتٓٚ شضِٛ افًِؿ ؾريوهٜ ظهذ ـهؾ مًهِؿ ومًهِّٜ»افزيٚدة: 
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 ، وٓ حٚجهههٜ إفٔٓهههٚ فٌهههٜ، ٕ هههٚ تهههدخؾ يف ظّهههقم ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم:¢إػ افٌْهههل 

 ، وـٍك اهلل ادٗمْغ افَتٚل، وفًؾ يف هذا افَدر ـٍٚيٜ.شمًِؿ»

ًٚ، صقي هذا صٚحٌؽ صق بده.  تقؤح هْٚ وهْٚ وهْٚك يف افداخؾ أيو

 (  00:  00: 43/ 525) اهلدى والنور /

 ( 00: 24: 17/ 525) اهلدى والنور /
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 حول بعض ممازضات مجاعة التبليغ

هْهٚك أمهقر  افًهٚئؾ: شٗال واحهد: يَهقل هْٚك ثالثٜ أشئِٜ  ًتٓؿ يف ادَِل:

 هههٓٚ  ٚظهٜ افتٌِٔههغ مثهؾ: افههدظٚء بًهد افههدرس بنهُؾ  ههٚظل، وافهدظٚء ؿٌههؾ 

اخلروج إػ اجلقفٜ، وووع إًٕٚن ظذ افذـر أثْٚء اخلروج إػ اجلقفٜ يًّقٕف: 

 افديْٚمق، إذا ؽٍؾ تًٍد اجلقفٜ.

 هٚي مٚ ؾّٓتٓٚ. افنٔخ:

يٌَههقن أحههدًا ظههذ افههذـر يف ادًههجد يههذـر اهلل، أثْههٚء اخلههروج فِجقفههٜ  ادَِههل:

ؾهه٘ذا اجلقفههٜ ـههٚن  ههٚ يًْههل مههردود ضٔههٛ، ؾٓههذا ؿكهه بٚفههذـر افههديْٚمق وإن ـههٚن هههذا 

ًٚ ظْف ويَِِقٕف.  واحلّد هلل بدإٔٚ ًّٕع تراجً

مع إشػ: َٕقل هذه إمقر ـِٓٚ مـ احلقادث، ومـ افٌهدع، ويٍُهل  افنٔخ:

فٌحهههههٞ افًهههههٚبَٜ، أن ههههههذا َل يُهههههـ مهههههـ ظّهههههؾ ادًهههههِؿ افًهههههْل ادتًّهههههؽ بٚفًهههههْٜ ا

افًههههِػ، واشههههسحْٚ مْههههف، وإٓ ـِههههام واحههههد جههههٚب فْههههٚ بدظههههٜ واشتحًههههْٚهٚ اتًٌْههههٚه 

 ظِٔٓٚ؟!

مههههـ هْههههٚ جههههٚءت افٌههههدع، ظْههههدٕٚ يف افنههههٚم ضريَههههٜ مههههـ ضههههرق افهههههقؾٜٔ اشههههّٓٚ: 

افَْنههههٌْديٜ، هههههذه افىريَههههٜ  تِههههػ ظههههـ افىههههرق إخههههرى بوههههالفٜ تٍههههقق افىههههرق 

ظهههههذ افوهههههالٓت ـِٓهههههٚ إخهههههرى. وههههههل: مهههههٚ يًهههههّق ٚ  إخهههههرى هبهههههذه افوهههههالفٜ

 بٚدراؿٌٜ.
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 إٔٚ أطـ أ ؿ أؿٚمقا مَٚم ادراؿٌٜ هذه افوالفٜ.

 مٚ هل ادراؿٌٜ يف افىريَٜ افَْنٌْديٜ؟

يٍروههقن ظههذ افتِّٔههذ أو ادريههد ظٍههقًار ٕن هههذا اصههىالحٓؿ، إذا جههٚء ادريههد 

ؼ وينهسط وينهسط ظِٔهف إٔهف يريد أن يٖخذ افىريَٜ مهـ افنهٔخ، ؾٌٔٚيًهف ظهذ افىريه

ذـر اهلل، ؾههال بههقز فههف أن يراؿههٛ اهلل، وإٕههام يراؿههٛ افنههٔخر ٕن ادريههد يههإذا جِههس 

 زظّقا ٓ يًتىٔع أن يهؾ إػ اهلل إٓ بىريؼ هذا افنٔخ.

أمٚ اتٌٚع شْٜ رشهقل اهلل ؾٓهذه ٓ تقصهِف إػ اهلل، إٕهام افنهٔخ ههق افهذي يقصهِف، 

حد هٗٓء ادنٚيخ ـهٚن يّقه مهع مريهد فهف بًهد ويذـرون يف مهٚدر مىٌقظٜ أن أ

ًٚ ظذ أخذ اخلي ظِٔف افًالم افًٌٜٔ مـ مقشهك:  أن أخذ مْف افًٌٜٔ أن يىًٔف ؿٔٚش

ًدا﴿ َٝ ُرْصههه ههه ّْ  ِ ـِ مِم ههٚه ُظ ههه َّ  ِ ًَ َذ َأْن ُت َؽ َظههه ههه ًُ ٌِ ْؾ َأت  ك َهههه ُف ُمقَشههه َٚل َفههه ـْ * َؿههه هههَؽ َفههه  ٕ َٚل إِ َؿههه

ا َل َصْزً ًِ تَىَِٔع َم ًْ  .[71-77]الكه  ﴾َت

منههك افنههٔخ وادريههد مًههف حتههك وصههؾ إػ صههط بحههر، مههٚ صههٚي إٓ افنههٔخ أخههذ 

بٔههد ادريههد، بههده جههقض ؾٔههف أيههش افٌحههر، تًرؾههقا افٌحههر يتههدرج، ؿههٚم هٔههؽ افَهههٜ 

 بتَقل، ونمْقا أن هذه ؿهٜ صحٔحٜ ومىٌقظٜ.

وشقس فِّريد، ؿٚل فف: ودٚ أحهس بهٚفٌرق ادريهد ـٔهػ و أجٚءؿٚل: افنٔىٚن 

ٞ بههٚهلل وتههسك افنههٔخ؟ ؿههٚم افنههٔخ ـٚصههػ ادريههد زظّههقا وظههري صههق إٔههٝ تًههتٌٔ

 وشقس فف افنٔىٚن: إٕف مٚ بٔجقز إٔٝ تًتٌٔٞ بٚفنٔخ وتسك رب افًٚدغ.

صههق وصههٔتؽ إٔههٚ؟ ٓزم تتًٌْههل.  افنههٔخ:افنههٔخ ـنههػ افقههء هههذا، ؿههٚم ؿههٚل فههف 

 ؾٚشتٌٚث بٚفنٔخ ومنك مًف يف افٌحر حتك افنط افثٚين.

افنههههٔخ مههههـ افنههههٔىٚن، وـههههٖن افنههههٔىٚن افههههع مههههٚ بْٔهههههح هههههق  ـٍههههر بههههٚهلل وإَٔههههذه
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 افْٚصح.

افنهههٚهد ههههذا ممهههٚ يَقفقٕهههف هْهههٚك مهههـ ؾقائهههد ربهههط ادريهههد، ؿٌِهههف بَِهههٛ افنهههٔخ، 

ؾَٔقل: إذا جًِٝ تذـر اهلل ٓ تراؿٛ رب افًٚدغر ٕٕؽ ٓ تًتىٔع وإٕام راؿهٛ 

 افنٔخ.

ظؼهة شهْٜ طهٚهرة  وطٓرت يف أوٕٜ إخرة ؿٌهؾ أن ن  هْهٚ بهٖـثر مهـ إحهدى

يف بٔقت هٗٓء افَْنٌْديغ، مثهؾ ههذه افٌرؾهٜ إذا ـٕٚهٝ افٌَِهٜ هُهذا مهثالً ؾههقرة 

افنههٔخ يف صههدر ادُههٚن، وحقافٔٓههٚ دٌههٚت ٕههقرر بحٔههٞ إٔههف ادريههد تههتجذ فههف هههذه 

 افهقرة افتل يٌٌْل إحراؿٓٚ.

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 وٓ يراؿٛ رب افًٚدغ تٌٚرك وتًٚػ. افنٔخ:

ًههّقهٚ أيههش؟ رابىههٜ، وبٚفٌِههٜ إظجّٔههٜ يًههّقهٚ: رابىههٜ ذيٍههٜ، رابىههٜ هههذه بٔ

 ذيٍٜ، هُذا يَِْقن مريدهيؿ.

 مـ أيـ جٚءت هذه افرابىٜ؟ اشتحًْقهٚ فربط ؿِٛ ادريد بَِٛ افنٔخ.

وا هبههذا افههذيـ أيههش يًههّقٕف إٔههف هههذا بٔيههؾ يف ادًههجد يههذـر اهلل ؤمههـ أيههـ جههٚ

 ؟ديْٚمق هذا؟ بّٔد اجلامظٜ هْٚك بّدده

هههذا أوًٓ: يٍههسض إٔههف يُههقن مههـ افهههٚحلغ، هٔههؽ ادٍههروض حتههك إٔههف يُههقن 

 يًْل اِص يف ذـره، يف ارتٌٚضف مع ربف... افخ.

وبًههد هههذا: أن هههذا افرجههؾ ورضههقه، أظىههقه صههٌٌٜ: إٔههف رجههؾ صههٚفح، وإٔههف هههق 

 افذي يّدهؿ بٚفتقؾٔؼ يف خروجٓؿ يف دظق ؿ.

 ـذفؽ. ؾال صؽ أن هذا مـ افٌدع افُثرة ومٚ ؿٌِٓٚ
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 أظد ظِْٔٚ صقيٜ مـ إشئِٜ هقن.

افهههدظٚء بًهههد افٌٔهههٚن وافهههدرس وافهههدظٚء بنهههُؾ  هههٚظل، واحهههد يهههدظق  ادَِهههل:

وافٌَٔههٜ يٗمْههقن، وـههذفؽ افههدظٚء ؿٌههؾ اخلههروج إػ اجلقفههٜ، مههع تنههُٔؾ جههقٓت 

 جرجقن ؾَٔػ ظذ بٚب ادًجد ؾٔدظقن دظٚء متًِؼ بٚجلقفٜ وًٍٕٕٓؿ.

ـ اجل افنٔخ: ٚ يًٍْْٚـؾ هذا يٖ  م  .ٓؾ بٚفًْٜ، وًٕٖل اهلل أن يًِّْٚ م

 .ؽره

 (  00: 35: 14/ 525) اهلدى والنور /
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 حل مجاعة التبليغ  

 أو تضخيح مطازٍا؟

ًٚ ظههذ افههرؽؿ مههـ  ادَِههل: هههؾ إٔههتؿ تههدظقن إػ حههؾ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ حههال مىَِهه

، وفُـ افٍْع افًئؿ افذي حهؾ ظِٔف ـثر مـ افًقام، أم إُٔؿ تدظقن إػ إبَٚئٓٚ

مهههع إجهههراء تههههحٔحٚت وتههههقيٌٚت دهههٚ اظتٚدتهههف مهههـ اٚفٍهههٚت ذظٔهههٜ، وأصهههقل 

 بدظٜٔ.

ًٚ حٔهْام ؿِْهٚ: هْهٚك وهْهٚ  افنٔخ: ًٚ ظـ هذا افًٗال وهّْ أطـ شٌؼ اجلقاب أيو

 ظُِٔؿ أن تتًِّقا ؿٌؾ أن  رجقا، هذا هق اجلقاب.

 يًْل تهحٔح؟ ادَِل:

 تهحٔح افىريؼ افذي يًُِقٕف. افنٔخ:

 (.  00: 48: 44/ 525والنور /) اهلدى  
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 زأي الػيخ يف مجاعة التبليغ

 مٚ رأيؽ بٖمٜ افدظقة ؟افًٚئؾ:

تًْههل اشههؿ ؿههديؿ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ تًْههل  فوأطههـ إٔهه هههذا أشههؿ جديههد ظههع   افنههٔخ:

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ إٔههٚ إػ أن مههٚ اؿتًْههٝ إن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ حههزب واحلّههد هلل متههٚم 

إرض  ،ٜ ادْهههقرة دههٚذا ٕ ههٚ ٓ تًّههؾ بٚفًههْٜفُْههل مههٚ اؿتًْههٝ أ ههٚ هههل افىٚئٍهه

 ؟مًُقٕٜ هْٚ

...بدايتههف يَقفههقا إن ٕجٚحْههٚ وؾالحْههٚ يف افههدٕٔٚ وأخههرة بٚمتثههٚل أوامههر افًههٚئؾ:

 اهلل واجتْٚب ٕقاهٔف .

بههٚرك اهلل ؾٔههؽ إٔههٚ أريههد أن أرجههع فِنههٔخ ٕٕههف هههق افههذي شههًّْٚ افُِّههٜ  افنههٔخ:

هه ذَ هههذه وأريههد أن أُ  يف بْْٔهههٚ وبههغ أي ضٚئٍههٜ أو أي حههزب ظههداء أبهههدًا ره أن ٕحههـ مههٚ ـ 

وافًههٌٛ أن دظقتْههٚ تنههّؾ مههـ ـههؾ دظههقة ظههذ وجههف إرض هههٗٓء إخههقان هههٗٓء 

كرير هٗٓء تٌِٔغ إفخ ٕحـ َٕقل ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل ؾّـ مهـ ادًهِّغ ؾّهـ 

مـ ادًِّغ يًهتىٔع افتهزؤ مهـ دظقتْهٚ ٓ أحهد وفُهـ يتهزأ افُثهرون مهـ دظقتْهٚ 

اشههًّقا هههذه افُِههامت ادتْٚؿوههٚت ثههؿ وؾَههقا بْٔٓههٚ إٔههٚ أؿههقل ٓ أحههد يًهههتىٔع أن 

جٚفٍْههههٚ يف دظقتْههههٚ فُههههـ إـثههههرون جٚفٍقْٕههههٚ أي ٓ جٚفٍقْٕههههٚ دظههههقة وساحههههٜ 

ًٚ وٌٕهدأ أن بًهٗافؽ وبخٚصهٜ افنهٔخ هْهٚ  ًٚ وتىٌَٔه وفُْٓؿ جٚفٍقْٕهٚ ؾًهالً ومْٓجه

هههذه يُرروهههٚ ُِٔنههٜ اددمقؽههٜ تِههؽ افبجههٌٕٚل ؾههْحـ ٕٖخههذ ظههذ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ 

دائاًم وأبدًا بغ يدي ـؾ ـِّٜ شَِٔٔٓٚ ادَِل مْٓؿ مٚ شًّٝ أحدهؿ حٔٚ  هذه 
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ًٚ اؾتتح درشف بخىٌٜ احلٚجٜ .  وؿد بٌِٝ ـام ترون مـ افُز ظتٔ

 ؽ يٚ صٔخْٚ .ٔبٚرك اهلل ؾ افًٚئؾ:

ٕٚ أخٌهٚر أفٔس هذا مـ افًْٜ ًٕؿ افًْٜ فُـ ٓ يًتْقن بٚفًهْٜ ٕحهـ ظْهد افنٔخ:

مًِقمهههٚت وفُْهههل يف اظتَهههٚدي أ هههؿ مهههع افهههزمـ بهههدأ يتًِّهههقا فُهههـ فهههٔس مهههـ ظْهههد 

إًٍٔهههٓؿ يتًِّهههقن مهههـ  ٚظهههٜ دظهههقة احلهههؼ وههههل دظهههقة افُتهههٚب وافًهههْٜ ـهههام إٔهههف 

يتًِّههقا فُههـ فههٔس مههْٓؿ وؾههٔٓؿ وإٕههام مههـ  ٚظههٜ دظههقة  واإخقإْههٚ ادًههِّغ بههدأ

ًههقا يريههدون أن يههٖـِقا أظىْههل افُتههٚب وافًههْٜ إفههخ ـههٕٚقا  ٚظههٜ افتٌِٔههغ دههٚ بتّ

ٕن افرشهقل ؿهٚل مهـ بهدأ ضًٚمهف  ؟دٚذا ٕريد أن ٌٕدأ افىًٚم بٚدِح ،ادِح يٚ أخل

 ،دهٚذا ،وههذا حهديٞ مهٚ إٔهزل اهلل بهف مهـ شهِىٚن ،بٚدِح ـهٚن صهٍٚء مهـ شهًٌغ داء

ِٝ يف ادديْهٜ ادْهقرة ويف دوفهٜ مههـ ئيًْهل إٔههٚ احلََٔهٜ شه ،ٕ هؿ مهٚ ظْهدهؿ ظِهؿ

تٌِٔههغ شههٖؿقل فُههؿ افإٔههٚ أؿههقل فُههؿ إٔههتؿ  ٚظههٜ  ؟مههٚ رأيههؽ بجامظههٜ افتٌِٔههغافههٌالد 

مهٚ مًْهك صهقؾٜٔ يًْهل  ،صهقؾٜٔ ظكهيٜ ،بُؾ ساحٜ  ٚظٜ تٌِٔغ صقؾٜٔ ظكيٜ

وإفخ وَٕنٌْديٜ ضريَٜ صٔخ مـ ادنٚئخ وجد هْٚك يف ا ْد يًىل ضريَٜ ؿٚدريٜ 

ٕجٚحْههههٚ وؾالحْههههٚ  وٓ مههههٚ تًِّق ههههٚ ـٔههههػ هههههذا يههههدظق إػ افُتههههٚب وافًههههْٜ يَههههقل

ـَِغ ﴿وربؽ يَقل  ،بٚفُتٚب وافًْٜ أيـ افًْٜ ـَ ادُْْؼِه
ُٕقا مِه ق ُُ ـَ  -َوٓ َت ِذي ـَ اف ه

مِه

ٚ ًً ُٕقا ِصَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ٕحـ ـهٚن ئٍُْهٚ أربهع مهذاهٛ ٓ جٚءٕهٚ أربهع  [13]ال:   ﴾َؾر 

ًٚ ظهذ إبضرق أربًغ ضريؼ وـؾ هذه افىرق  أحهزاب ٚفهٜ ـامن مٚ اـتٍْٔهٚ جهٚء وهٌث

شٔٚشٜٔ اجتامظٜٔ اؿتهٚديٜ إفخ ؾُٔػ يًْل ؾالحْٚ وٕجٚحْٚ ورئهٔس افهدظقة ههذه 

ن ادهريض ٓ بهقز أن إتَهقل َٕنهٌْديٜ يًىل ضريَٜ ؾالٕٜٔ وضريَهٜ ؾالٕٔهٜ ضريَهٜ 

وإٕام ٓزم يًتحي صهٔخف ٕن افنهٔخ  ،يًتحي يف ذهْف دٚ يذـر ربف ظيّٜ اهلل

ويوههًقن صههقرة َٕنههٌْديٜ يف افنههٚم ضريَههٜ  وٕحههـ ظْههدٕٚ ،فربههف فهههق افههذي يقصههِ
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بهههٖٕقار حتهههك تتجًهههد افههههقرة يف ذههههـ ههههذا  يوهههٔٗو ٚافنهههٔخ أمهههٚمٓؿ يف افٌَِهههٜ و

مهٚ افهذي يقصهِؽ إٔهٝ إػ اهلل اهلل ٓ  ،مٚذا يًٍؾ يذـر اهلل مـ يراؿٛ افنٔخ دادري

شٜ ؾ٘ذًا ٕجٚحْٚ وؾالحْٚ يٚ  ٚظٜ هق بدرا ،بىريَٜ افنٔخإٓ  ٔفيُّْؽ أن تهؾ إف

افًْٜ وافًّؾ هبٚ ؾ٘ذا ـِّٜ مهٚ َٕق هٚ بهغ يهدي افهدرس وافرشهقل ـهٚن دائهاًم يَهقل 

هههذه افُِّههٜ بههغ يههدي دروشههف ـِٓههٚ ؾُٔههػ َٕههقل إْٔههٚ ٕجٚحْههٚ وؾالحْههٚ يف حٔٚتْههٚ 

 .ـِٓٚ

وبًديـ  ٚظٜ افتٌِٔهغ ٓ هيتّهقن بتههحٔح افًَٚئهد ٕحهـ دهٚذا ٕدٕهدن يف ههذه 

تهٍٜٔ  ،افىقيِٜ ٓ بد مـ افتهٍٜٔ وافسبٜٔ اجلًِٜ وتِؽ اجلًِٜ وـؾ هذه افًْغ

صههٔخ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ٓ يَههقم هبههذا افقاجههٛ أبههدًا بههؾ هههق تههرك  ،ٚ دخههؾ ؾٔههفافههديـ ممهه

تٍّٓههقن  ،يْههف اهلل ئًْههفد ٚظتههف مههـ مثههؾ مههٚ يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم ـههؾ مههغ ظههذ 

دًروي أيـ فتٖمرن بٚ ،أيـ افديـ افْهٔحٜ ،هذه افُِّٜ هذا مٚ بقز يف اإلشالم

أيـ أيـ اجلامظٜ افتٌِٔغ يْيروا واحد يهع ظذ مذهٛ مهٚ  ،وفتْٓقن ظـ ادُْر

ينهههقي  ،يَهههقل فهههف افًهههْٜ يهههٚ أخهههل هُهههذا ٓ ٕحهههـ مهههٚ ٕريهههد أن ٍٕهههرق بهههغ ادًهههِّغ

ادًههِؿ أخههٚه ادًهههِؿ يىههقي حههقل افَهههز ؿههد ينههٚرـف يف افىهههقاي ؾوههالً أن تُْهههر 

هُهههذا  ،ٟٓ إػ اجلامظهههٜ إػ نخهههرهظِٔهههف دهههٚذا شٔٚشهههٜ مهههـ أجهههؾ أن َٕربهههف إػ ادهههْ

ْٔئًٚ ﴿دظههقة افرشههقل  ظِٔههف افًههالم ؿههٚل تًههٚػ يف افَههران  ْؿ َصهه ِٓ ْٔ ـُ إَِفهه ـَ ْر ْد ـِههْدَت َتهه هه ََ َف

ًٚ ؿِههٔالً إذًا ٕذؿْههٚك وههًػ احلٔههٚة  [14]اإلسرر:ا  ﴾َؿِِههٔاًل  فَههد ـههدت تههرــ إفههٔٓؿ صههٔئ

 ، بًههٔىًٚ هههذا رشههقل اهلل حههذره أن ئّههؾ إػ ادؼههـغ وفههق مههٔالً  ،ووههًػ ادههامت

ًٚ بٚهلل ظهز وجهؾ ُٕ  ،ؾٚٔن إذا رأيْٚ مًِؿ يىقي حقل افَز هذا أفٔس إذاـ َهر ـٔهػ 

 رزتهههههافٌٚيههههٜ » :ؿ ومههههـ شٔٚشههههتٓؿٓهههههذه شٔٚشههههٜ تِتَههههل مههههع افٍُهههههٚر ومههههْٓج ،هههههذا

مههثع  إٔههٚؾٖٕههٚ إذا شههٚيرت افْههٚس افوههٚفغ يف شههٌٔؾ تَههريٌٓؿ إػ افههديـ  ،شافقشههِٜٔ

شٔههع فُهـ صهالتف شهٖؿدمف فِهديـ حٔح صه ،ـّثؾ مـ يَدم رجؾ ويهٖخر أخهرى
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ًٚ ٓ  ،وؿٌِف مًِؼ بٚفؼك بٚهلل ظز وجؾ ؾِامذا ٓ أظِّٓؿ افًَٔدة وٕحـ ًِٕؿ  ًٔ

ؾرق أبدًا بغ ضٚئٍٜ وأخرى ٕن افَرنن واحلّد هلل حمٍقظ أن دظقة افرشهؾ ـٕٚهٝ 

ههههؾ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ يٌهههدؤون بٚفهههدظقة أن  ،تٌهههدأ أن يًٌهههدوا اهلل واجتٌْهههقا افىهههٚؽقت

هههههؾ  ٚظههههٜ اإلخههههقان ادًههههِّغ يٌههههدؤون هبههههذه  ،اظٌههههدوا اهلل واجتٌْههههقا افىههههٚؽقت

وفهذفؽ مهٚ يف ؾٚئهدة مهـ ـهؾ ههذه  ،هؾ  ٚظٜ حزب افتحرير أبدًا أبدًا أبهداً  ،افَْىٜ

وإٕههام ؾههرد واحههد يف افههدٕٔٚ ربْههٚ ظههز وجههؾ هيههدي بههف إفههقي إن َل َٕههؾ  ،احلزبٔههٚت

فههههذفؽ ٕحههههـ ْٕهههههح أٓ  ،ٔؿاداليههههغ ٕٕههههف مههههٚر ظههههذ خههههط وظههههذ ساط مًههههتَ

َذفَِؽ ﴿حزبٔههههٚت يف اإلشههههالم وأن ادًههههِّغ أمههههٜ واحههههدة ـههههام ؿههههٚل ظههههز وجههههؾ  هههه ـَ َو

َذ افْ هٚسِ  َداَء ظَه َٓ ُٕهقا صُه ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فِتَ ْؿ ُأم  ـُ َْٚ ِْ ًَ ؾٕٚمهٜ افقشهط ههذه  [341]البقر:ة ﴾َج

بف ٓ يُّههـ أن تُههقن إٓ بههٚفرجقع إػ مههٚ ـههٚن ظِٔههف افرشههقل  ظِٔههف افًههالم وأصههحٚ

 ....افُرام ؾٓؿ افَقم ٓ ينَك جًِٔٓؿ وٓ أظتَد 

كههههزهبؿ وتُههههتِٓؿ أـثههههرهؿ ٓ َٕههههر  ـإٔههههٚ أظتَههههد أن ـههههؾ هههههذه اجلامظههههٚت افههههذي

ًٚ ـِٓهههههؿ ؽهههههر  ،فُهههههـ رؤوشهههههٓؿ ادخِههههههقن ؾهههههٔٓؿ ؿِهههههٜ ،اِههههههقن مهههههٚ أؿهههههقل أيوههههه

إٔٚ أظهري أن حهزب افتحريهر يُْهر ضريَهٜ احلُهؿ  ،ن ؾٔٓؿ ؿِٜقادخِه ،اِهغ

ًٚ مههٚ دخههؾ  ،اإلخههقان ادًههِّقن ـههذفؽبٚفزدٕٚههٚت و ؾههام بههٚل حههزب افتحريههر يقمهه

ًٚ  ٚظههٚت مههْٓؿ  ،بًههض أؾههراده إػ افزدههٚن ثههؿ مههٚ بههٚل حههزب اإلخههقان دخههؾ أيوهه

دخههههقل  ٗيههههدواثههههؿ مههههٚ بههههٚل اإلخههههقان ادًههههِّغ جتٍِههههقن ٕههههٚس ي ،يف هههههذه افزمههههٚن

ب إذا ـٚن مٚ مًْك هذا احلز ،ٓ مٚ تًرؾقناتًرؾقن هذا و ،افزدٚن وٕٚس يُْروه

وهههذه ٕحههـ ًٕرؾٓههٚ مههـ بههالد افنههٚم  ،احلههزب افقاحههد اتِههػ مههع بًوههٓؿ افههًٌض

ام ْٕهح مـ ـتهٛ افٍَهف ههذا إخ هْٚ ظؿٌؾ أن أشُـ هذا افٌِد أظري هؾ شٖفْل 

ـٚن يف  ِٜ مٚ ذـرت ؾَف افًْٜ ؾَف افًْٜ هذا مٗفٍف افًٔد شهٚبؼ وههذا مهـ ـٌهٚر 

يَههٚل مههـ حههقاري حًههـ افٌْههٚ رمحههف رؤوس اإلخههقان ادًههِّغ يف مكهه بههؾ ـههام 
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ُهههههؿ اإلخهههههقان ادًهههههِّقن مًَْهههههّقن ظهههههذ ههههههذا افُتهههههٚب وظهههههذ ههههههذا مهههههٚ رأي ،اهلل

 ٚظههٜ ظْههدٕٚ يف دمنههؼ يف افنههٚم يف هايههٚهؿ افتْئّٔههٜ ادًروؾههٜ مههـ  ،ادٗفههػ

أجههؾ أن يتٍَٓههقا يف افههديـ يدرشههقن هههذا افُتههٚب وهههذا ٕهههٔحتْٚ  ههؿ إذهههٛ إػ 

وديههر ريٚ يف حِههٛ وبتًٌههر حِههٛ يف ؾًههط حِههٛ إخههقان ادًههِّقن يف صههامل شههق

إخهههقان وههههٗٓء  ،وهههٚعهههذا مٗفٍهههف يَقفهههقا هههذا افُتهههٚب مههٚ بهههقز تدريًهههف افههزور 

مههههٚ يف ظْههههدهؿ مههههْٟٓ ؾُههههري حههههزب افتحريههههر جتِههههػ ظههههـ هههههٗٓء يف  ،ادًههههِّغ

اإلشهههالم ـُهههؾ مهههٚ ظْهههدهؿ  أمهههٚ ،فُهههـ يف مًهههٚئؾ حمهههدودة ،ظْهههدهؿ مهههْٟٓ ؾُهههري

ن اإلخقان ادًهِّقن مٙه ظِهٔٓؿ شهتغ شهًٌغ شهْٜ مهٚ وإٔٚ أؿقل إػ أ ،دراشٜ

أدري بٚفوٌط مهٚ أخهرج اجلامظهٜ ظهَٚل ؾهٔٓؿ حتهك يتقجٓهقا دهٚ يِهزمٓؿ مهـ تًٍهر 

نيهههٜ مهههـ مًرؾهههٜ حهههديٞ صهههحٔح مهههـ وهههًٔػ مهههـ مًرؾهههٜ اخهههتالي افًِهههامء مهههٚ ههههق 

ًٚ أي ًٕهؿ واحهد  إذا مهٚ ؾٚئهدة ههذه افهدظقات  ،مهْٓؿفًهف مهٚ ٌٕهع صقاب ـام شهٖل نٍٕه

َس  ٚظٜ افتٌِٔهغ أن أيهـ افًِهامء ٕحهـ َٕهقل  يهٚ ؾ، واحلزبٔٚت وظذ ذفؽهذه 

هُهههذا اجًِهههقا يف  افًًٔهههقب وافًٔٚشهههٔٛ مهههـ وراء ٚظهههٜ بهههدل مهههٚ  رجهههقا مثهههؾ 

مهههٚ اجتّهههع ؿهههقم يف بٔهههٝ مهههـ »و ،ادًهههجد تدارشهههقا افَهههران ـهههام ؿهههٚل  ظِٔهههف افًهههالم

وحٍهههههتٓؿ  ،افرمحهههههٜؽنهههههٔتٓؿ  بٔهههههقت اهلل يتِهههههقن ـتهههههٚب اهلل ويتدارشهههههقٕف بٔهههههْٓؿ إٓ

 فجٓٚد فٍِْس ؾٔ فٓ دٚذا ٕن هذا اجلِقس ؾٔ شوذـرهؿ اهلل ؾّٔـ ظْده ،ادالئُٜ

أمهٚ أخهرج مهـ مُهٚن إػ مُهٚن بهده جِهد حك وفهذفؽ يَقفهقا بًهض افْهٚس افًِهؿ 

خٚصههههٜ إذا ـٕٚههههٝ إمُْههههٜ خيههههاء و ِٔههههٜ مثههههؾ أوروبههههٚ وأمريُههههٚ وافههههٌالد هههههذه 

ؾٓههٚت أيههـ دراشههٜ افًِههؿ أيههـ  ،دراشههٜ افًههْٜؾٖٔخههذون هبههذا ادْههٚطر وينههٌِقن ظههـ 

 ،أيهههـ متٔٔهههز افههههحٔح مهههـ افوهههًٔػ مهههـ احلهههديٞ ،افهههدظقة إػ افًَٔهههدة افههههحٔح

أظىْٔهههل إخهههقان مًهههِّغ يًرؾهههقن يههههِقن صهههالة افرشهههقل  ظِٔهههف افًهههالم أظىْٔهههل 

أبهدًا ـهؾ مهـ ؟ مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ افرشهقل؟،حزب كرير قًهْقن يههِقن صهالة 
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ذًا مٚ هق اإلصالح هذا ومهٚ ههل ههذه افهدظقة  ٚظهٜ افتٌِٔهغ ظذ مذهٛ اهلل ئًْف إ

وٕحهـ  ،اشؿ ظذ ؽر مًّك يٚ  ٚظٜ افذي يريد يٌِغ بٛ أن يُقن رجؾ ظهَٚل

 فْٚ بحقث متًدده مع إخقإْٚ  ٚظٜ افتٌِٔغ هْٚك يف ظامن ويف ؽر ظامن .

 يف ظْده أذضٜ. مداخِٜ:

تٌِٔغ ههؾ شهًّتؿ بهٖن افرشهقل  ٕحـ َٕقل افًْٜ هؾ شًّتؿ يٚ  ٚظٜ اف افنٔخ:

ًٚ مهههـ ظِهههامء افههههحٚبٜ ومًهههف  ًٚ مهههٚ يف حٔٚتهههف ادٌٚرـهههٜ أرشهههؾ ظٚدههه ظِٔهههف افًهههالم يقمههه

 ،مٚ أطهُْؿ شهًّتؿ بّثهؾ ههذا إخٌهٚر ،ظؼة أو ظؼيـ أو ثالثغ ممـ ٓ يًِّقن

 ٚفُـ ٓ صؽ شًّتؿ ـام شًّْٚ وظِّْٚ إٔف أرشؾ مًٚذ داظٜٔ إػ افّٔـ وأرشؾ أب

ًٚ  ههؿ تىٚوظههٚ وتٔههٚها وٓ تًههٚهامقشههك مًههف وؿهه أو ـههام ؿههٚل  ظِٔههف  ،ٚل  ههؿ ٕٚصههح

ًٚ إػ افّٔـ أرشؾ قل افٌُِ ،افًالم  إػ هرؿؾ إفخ ًٕؿ . لأرشؾ ظع أيو

 مهًٛ بـ ظّر . مداخِٜ:

ذهٌهقا  ٚظهٜ افَهراء افًهًٌغ ؿهٚرئ ؿهراء  ، مهٚ صهٚء اهللرمهًٛ ابـ ظّ افنٔخ:

شهًٌغ ؿهٚرئ وفهٔس افْهقازل فؼهظٜٔ ؿْهقت  ٕخٌٜ افهحٚبٜ افذيـ ؿتِٓؿ ـٚن شهٌٛ

مههٚ صههٚء  ٚظههٜ افتٌِٔههغ يههدؾًقا ظؼههة ظؼههيـ ثالثههغ أحًههـ  ،شههًٌغ مههـ افهههحٚبٜ

ًٚ  ،مـ ؾٔٓؿ ٓ يًري يهع صالة افرشقل  ظِٔف افًالم دهٚذا وإن  ،ٕٕهف فهٔس ظٚده

ًٚ مههٚ ظههري هههذه افهههالة مههـ ظِّههف وإٕههام اـتًههٌف مههـ  ـههٚن يًههري يهههع أؿههقل نشههٍ

هههذا افًِههؿ ظههذ أتٍههف حٚجههٜ هههذا يٍههٔض افًِههؿ مههْٓؿ حتههك  يٌْههعبههٛ أن  ،ٓ ،ؽههره

 .ء اهلل ٕحـ مًُؿ افًٚظٜ اثْٚ ظؼٕهٔحٜ وذـرى وافذـرى تٍْع ادٗمْغ ومٚ صٚ

 افًِامء ...ويًِّقا . مداخِٜ:

ٕن هذا اخلروج افذي صٍْتّقه إٔتؿ فٔس فف أصؾ يف افًْٜ أم افًِامء  افنٔخ:

بْٚ إفُٔؿ فُـ ...إٔٚ دٚ ـْٝ يف دمنؼ يف افنٚم ـْٝ هؿ جرجقن مٚ افذي جٚء 
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أخرج بًٔٚر  افًجهقز فقحهدي وؿهد يُهقن مًهل بًهض إخقإْهٚ ـهام تهرون أذههٛ 

 إػ محص محٚ حِٛ...إفخ ـِٓٚ يف شٌٔؾ اهلل .

 اهلل بزيؽ اخلر . مداخِٜ:

 فُـ ٕحـ ٕريد  ٚظٜ ظِامء ...هذا افذي ٕريده مْٓؿ . افنٔخ:

 ( 00:  00: 48/   540ر / ) اهلدى والنو 
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 ٍل مجاعة التبليغ مً الفسق؟

 ؟¢هؾ اإلخقان وافتٌِٔغ مـ افٍرق افتل أخز ظْٓٚ افٌْل  مداخِٜ:

ٓ، اإلخقان ادًِّقن ؾٔٓؿ مـ  ٔع افىقائػ، ؾهٔٓؿ شهٍِٔقن، ؾهٔٓؿ  افنٔخ:

خٍِٔههقن، ؾههٔٓؿ صههًٜٔ، ؾههٔٓؿ ـههذا وـههذا، ؾههال يهههح أن يىِههؼ ظِههٔٓؿ صههٍٜ واحههدة، 

ًٚ خهههالي افُتهههٚب وافًهههْٜ مهههـ أؾهههرادهؿ ؾٓهههق فهههٔس مهههـ وإٕهههام ٕ َهههقل مهههـ تٌْهههك مْٓجههه

افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، بؾ هق مـ افٍرؿٜ ا ٚفُٜ، أمٚ  ٚظٜ واهلل إٔٚ بَهقل افًهٍِٔغ أن مهٚ 

 بَقل ظْٓؿ أ ؿ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، افًٍِٔغ، مٚ رأيُؿ؟

 وٓ َٕقل مْٟٓ افًِػ. مداخِٜ:

ًٚ. افنٔخ:  ضًٌ

 إؾراد.احلُؿ ظذ  مداخِٜ:

 أحًْٝ. افنٔخ:

 يِف شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ، أشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.

 افِٓؿ اجًِْٚ مـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ. مداخِٜ:

 افِٓؿ نمغ. افنٔخ:

 (  01:  07:  48/ 664) اهلدى والنور/
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 حول مجاعة التبليغ

 ٍٜٔ؟هْٚ شٗال: مٚ افٍرق بغ  ٚظٜ افتٌِٔغ وافًِ مداخِٜ:

 صتٚن مٚ بْٔٓام! ؿد ؿٔؾ ؿدياًم: افنٔخ:

 فأأأأيلث يا ملأأأأر  أأأأث يا أأأأم 

 

 

 وألأأأأث  ةرولأأأأ   أأأأث  أأأأي 

 ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ ٓ يهههههدظقن إػ اتٌهههههٚع افُتهههههٚب وافًهههههْٜ وظهههههذ مهههههْٟٓ افًهههههِػ   

افهههٚفح بههؾ ؿههد قههٚربقن هههذه افههدظقة ـههام قٚرهبههٚ ـثههر مههـ اجلامظههٚت إخههرى 

ظقن إػ افتخِهههههؼ بهههههًٌض إخهههههالق بهههههزظؿ أ هههههٚ تٍهههههرق وٓ جتّهههههع، وإٕهههههام ههههههؿ يهههههد

اإلشههالمٜٔ وهههذا بههال صههؽ مههـ حمٚشههْٓؿ، وـثههرون مههْٓؿ ًٕههرؾٓؿ بٖصخٚصههٓؿ يف 

بًض افٌالد اإلشالمٜٔ اِهقن وفُْٓؿ مهٚ ظرؾهقا افىريهؼ افتهل تقصهِٓؿ إػ اهلل 

تٌههٚرك وتًههٚػ أٓ وهههق ضريههؼ افُتههٚب وافًههْٜ وظههذ مههٚ ـههٚن ظِٔههف شههٍِْٚ افهههٚفح، 

ٚر إ ؿ يؼحقن ٕتٌٚظٓ ًٍ ؿ مًْك افُِّٜ افىٌٜٔ ظذ ٕحق وفق مقجز ـام ذـرت نٕ

 ٕن ذفؽ يْٚيف واؿع ـثر مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ يف بًض افٌالد اإلشالمٜٔ.

هْٚ أريد أن أذـهر صهٔئًٚ مهـ جتربتهل:  ٚظهٜ افتٌِٔهغ  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ 

 مههـ جٓهههٜ واحهههدة: وههههل أن دظهههقة  ٚظههٜ افتٌِٔهههغ ههههل ـهههدظقة اإلخهههقان ادًهههِّغ

وـههههؾ دظههههقة تْتّههههل إػ اإلشههههالم، ٓ يُّههههـ ٕي  ٚظههههٜ ظههههذ وجههههف إرض مههههـ 

ادًههِّغ افههذيـ يهههِقن صههالتْٚ ويًههتٌَِقن ؿٌِتْههٚ، ٓ يُّههـ ٕحههد مههـ هههٗٓء أن 

يُْههر أن يُههقن ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، ؾُِٓههؿ يههدظقن أ ههؿ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، 

وافًهْٜ، ثهؿ يف فُـ افٍهرق أن بًوهٓؿ يهدظل وبتٓهد ـهؾ جٓهده يف ؾٓهؿ افُتهٚب 
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تىٌٔههؼ هههذا افٍٓههؿ ظههذ ًٍٕههف وظههذ ذويههف ومههـ حقفههف، ثههؿ ظههذ إصههٚظتف يف افًههَٚل 

اإلشالمل ـِف، وهذا افقصػ ٓ يههدق إٓ ظهذ  ٚظهٜ واحهدة يْتّهقن ؾًهاًل إػ 

افُتٚب وافًْٜ وظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح ويًرؾهقن بٖشهامء متًهددة ـِٓهٚ تهٗدي 

مههٚ ـههٚن ظِٔههف افهههحٚبٜ، يف بًههض افههٌالد إػ حََٔههٜ واحههدة هههل افُتههٚب وافًههْٜ و

يًههّقن دظههق ؿ بٚفههدظقة افًههٍِٜٔ، يف بًههض يف بههالد أخههرى يًههّقن يْتّههقن إفٔٓههٚ 

بٖههههؾ احلهههديٞ، أو يًهههّقن بٖٕههههٚر افًهههْٜ، ههههٗٓء ؾَهههط ههههؿ افهههذيـ قََهههقن ههههذا 

إٓههتامء إػ افُتههٚب وافًههْٜ وافًّههؾ بههام جههٚء ؾههٔٓام وظههذ مههْٟٓ افًههِػ افهههٚفح 

 ٓؿ.يف حدود اشتىٚظت

أمههٚ اجلامظههٚت إخههرى ؾِههٔس  ههؿ مههـ هههذه افههدظقة إٓ آشههؿ، ؾُِٓههؿ يَههقل: 

ٕحهههـ ظهههذ افُتهههٚب وافًهههْٜ، وٓ يًهههتىٔع أحهههد أن يتهههزأ مهههـ افُتهههٚب وافًهههْٜ وإٓ 

 خرج مـ دائرة ادًِّغ.

ؾٚإلخقان ادًِّقن مثاًل جتٍِقن مـ إؿِٔؿ إػ نخر، ؾتجهد بًوهٓؿ مهذهٌٔغ 

ٚ مه ًٕه ٚ، أو صقؾٔغ، وجتهد أحٔٚ ْٓؿ شهٍِٔغ يف افًَٔهدة، ـهذفؽ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ متٚمًه

وهذا رء أظرؾف يف ـؾ مـ اجلامظتغ مًرؾهٜ صخههٜٔ، مهـ ـهٚن ؾهٔٓؿ مقحهًدا أو 

شههٍِل افًَٔههدة َل تٖتههف هههذه افًَٔههدة مههـ اجلامظههٜ افتههل هههق يْتّههل إفٔٓههٚ، ؾههٚإلخقان 

امظهٜ، ادًِّقن فٔس فهدهيؿ ظَٔهدة مقحهدة يقجٌق هٚ ظهذ ـهؾ ؾهرد مهـ أؾهراد اجل

ٚ، و هههذا جتهههد ـهههؾ مهههـ  ـهههذفؽ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ فهههٔس ظْهههدهؿ رء مهههـ ههههذا إضالًؿههه

اجلامظتغ خِٔط مـ افْهٚس مهـ اتِهػ ادهذاهٛ، ؾتجهد يف اإلخهقان ادًهِّغ 

 احلٍْل وافنٚؾًل وادٚفُل واحلٌْع وإصًري وادٚتريدي وافهقيف.

ٜ وؿقيههٜ يف مكهه وؿههد أدرـْههٚ زمًْههٚ حٔههْام ـٕٚههٝ ؿٚئّههٜ اإلخههقان ادًههِّغ ؿٚئّهه

ـههٚن يف مُتههٌٓؿ اخلههٚص يف اإلدارة بًههض افنههًٜٔ، ؾٓههؿ إًذا بًّههقن يف دائههر ؿ 
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 ،ٚ ـؾ مًِؿ دون تٍريؼ بغ مـ ـٚن إشالمف صحًٔحٚ، وبغ مـ ـٚن إشالمف مْحرؾًه

ـهههذفؽ  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ هههههؿ هيتّههههقن ؾَهههط بههههًٌض افْههههٚس وتههههٖديٌٓؿ ظههههذ افهههههدق 

حٚؾيهههٜ ظهههذ افههههالة يف ادًهههٚجد، ههههذه وافًٌههد ظهههـ افُهههذب، وأداء إمٕٚهههٜ، واد

أصههههٔٚء حًههههْٜ بههههال صههههؽ ٓ أحههههد جههههٚفٍٓؿ ؾٔٓههههٚ، فُههههـ جتههههد ؾههههٔٓؿ ـههههام ذـرٕههههٚ ظههههـ 

اإلخههههههههقان ادًههههههههِّغ احلٍْههههههههل وافنههههههههٚؾًل ادههههههههٚفُل واحلْههههههههٌع، وادٚتريههههههههدي 

وإصًري، وافهقيف ادتقشط ادًتهدل، وافههقيف افٌهٚيل افهذي وؿهع يف افَهقل 

؟ ٕن هههٚتغ اجلامظتههغ فههٔس  ههؿ مههْٟٓ ظِّههل بقحههدة افقجههقد وٕحههق ذفههؽ، دههٚذا

يههدظقن افْههٚس إػ اتٌٚظههف ـههام هههق صههٖن اجلامظههٚت افتههل ؿِْههٚ ظههْٓؿ: إ ههؿ يًرؾههقن 

 بٖشامء فُـ دظق ؿ ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يف بًض أصًٚره افِىٍٜٔ:

 ياةلأأأا  أأأرا ير  أأأرا ر أأأ ا 

 

 

 

  أأرا يااأأ ري  اأأوم يرا م لأأ  

  فرًه   ر ياةلا ىابك الخالف 

 

 

 يأأا يام أأ ا ويأأا رأ  ف وأأ  

 كال وال ج د يااأفر  وىفوهأر 

 

 حأأًًري  أأث يا ةووأأش ويا  أأبو  

ؾُههؾ مههـ جههٚفػ هههذا ادههْٟٓ افًههٍِل مههـ اجلامظههٚت إخههرى ؾهه٘ن وجههد يف  

بًض أؾرادهٚ رء مـ هذا ادْٟٓ افهحٔح ؾَد جٚء ؿ مـ ؽرهؿ وَل تٌْع مهـ 

 دظق ؿ، هذا افذي ًٕرؾف.

ِػ بٚختالي ؿرب افٌالد افتل جرج ؾٔٓٚ هٗٓء اجلامظٚت فِدظقة، وهذا جت

ؾهه٘ن ـٕٚههٝ افههٌالد بههالد اصههتٓر ؾٔٓههٚ افتقحٔههد ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ واإلخههقان ادًههِّغ 

يُقٕهههقن ظهههذ رء مهههـ افٍٓهههؿ فًَِٔهههدة افههههحٔحٜ، أمهههٚ مهههٚ يتًِهههؼ بهههٚجلّقد ظهههذ 

ـ مهـ مًرؾهٜ ادذهٛ ؾُؾ مْٓؿ راٍض وؿٕٚع بهام ظِٔهف مهـ ادهذهٛ دون أن يهتُّ

 يف ظٌٚداتف ومًٚمالتف. ¢مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اهلل 

 هذا مٚ يُّْْل أن أن أؿقفف بٚفًٌْٜ فذاك افًٗال.

 (00:41:33/ (2فتاوى رابغ ))
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 مجاعة التبليغ

مههههٚرأي ؾوههههِٔتُؿ يف  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ وهههههؾ تْهههههح بههههٚخلروج مًٓههههؿ  افًههههٚئؾ:

 ومٚدور افًِامء وضٌِٜ افًِؿ جتٚهٓؿ؟

ذٕهههههٚ مهههههراًرا رأيْهههههٚ يف  ٚظهههههٜ افتٌِٔهههههغ وخالصهههههتف :أن اجلامظهههههٜ فَهههههد أ افنهههههٔخ:

وفُهههـ اخلهههر ٓيقجهههد إٓ  يف افىريهههؼ افهههذي جهههٚء بهههف  ،ـجامظهههٜ ؿهههد يريهههدوَن اخلهههر

وأن هههذا اخلههروج إٕههام هههق بدظههٜ افًكهه احلههٚض ٓ يًرؾههف ظِههامء  ،- ¢ -حمّههد 

 ٚ ًٍه حٚديهٞ وههؿ ـثهًرا مهٚقتجقن بهًٌض إ ،-ؾوهالً ظهـ افًهِػ  -ادًِّغ خِ

ْٕهههههحٓؿ بههههٖن  -وٕٓههههزال  -وفههههذفؽ ؾههههْحـ ـْههههٚ  ،افتههههل هههههل ظِههههٔٓؿ وفًٔههههٝ  ههههؿ

وأن يتحَِههههقا يف بٔههههقت اهلل ظههههز وجههههؾ فتههههدارس  ،جرجههههقا يف شههههٌٔؾ ضِههههٛ افًِههههؿ

ٕهقا ظهذ افتجهرف، وضِٛ ظِؿ احلديٞ وافِّ ُّٓ ٍَ افَرنن وتالوتف وتَ   ؤٍَف ؾ٘ ؿ ؿد ُمر 

ثههٌر مههْٓؿ ُٓقًههْقن تههالوة نيههٜ وظههذ إفَههٚء ادههقاظظ وافْهههٚئح وـ ،ظههذ اخلىههٛ

 يف افَرنن ـام ُإِٔزفٝ ! .

إن شههههّحقا بههههٕٚمر بههههٚدًروي وافْٓههههل ظههههـ  -وافههههذي ٕههههراه أن اخلههههروج مًٓههههؿ 

ِٛ َٕؾ افهدظقة إػ مهـ ههؿ بحٚجهٜ إفٔٓهٚ -ادُْر   ،ر ؾٚخلروج مًٓؿ مـ بٚب واج

أ هؿ  -ٔهٜ ؾوهالً ظهـ افهٌالد إظجّ -وفُـ افذي ًٕرؾف يف ـثر مـ افٌالد افًربٜٔ 

ٓيًههّحقن فِْٚصههحغ بْهههحٓؿ وٓبههدظق ؿ إػ افًّههؾ بٚفُتههٚب وافًههْٜ إٓ يف 

يتْههٚم مههع  ،وذفههؽ ادههْٟٓ وههٔؼ جههًدا ،حههدود ادههْٟٓ افههذي ووههًقُه يف إًٍٔههٓؿ

ٕههههقص افؼهههيًٜ افتهههل تهههٖمر ضٚئٍهههٜ مهههـ إمهههٜ ظهههذ إؿهههؾ أن تَهههقم بقاجهههٛ إمهههر 
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 بٚدًروي وافْٓل ظـ ادُْر.

ر يف هههههذه اجلامظههههٜ وؿههههد تُِّْههههٚ ؾههههٔٓؿ مههههراًرا وتُههههراًرا بههههام هههههذا رأيْههههٚ بٚختهههههٚ

افههديـ  ،افههديـ افْهههٔحٜ»:  ¢يَتوههٔف واجههٛ افْهههٔحٜ افههذي جههٚء يف ؿههقل افٌْههل 

هلل وفُتٚبههف وفرشههقفف »ؿههٚفقا: دههـ يٚرشههقل اهلل ؟ ؿههٚل:  شافْهههٔحٜ، افههديـ افْهههٔحٜ

 .هذا رأيْٚ ؾٔٓؿ. تٍوؾ شوٕئّٜ ادًِّغ وظٚمتٓؿ

 (01:58:26( /28أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 مجاعة التبليغ

 بٚفًٌْٜ ... يدظقن مـ بًض افنٌٚب ... هؾ افدظقة واجٌٜ ظِٔٓؿ؟ مداخِٜ:

 يدظقن، تًْل: دظقة فسشالم؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ظرؾٝ، ضٔٛ! هٗٓء افذيـ يدظقن فسشالم، يًرؾقن اإلشالم؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 ا يدظقن؟!إًذا: إػ مٚذ افنٔخ:

 يتًِّقن ... مداخِٜ:

يتًِّقن يف ظَر دورهؿ وبالدهؿر ٕن ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف، ؾجامظهٜ  افنٔخ:

افتٌِٔغ هذه ؿِتٓٚ إٔٚ ؿدياًم وٓ أزال أؿق ٚ حديثًٚ وبًًٔدا وبًًٔدا جهًدا إٓ إذا تٌهروا 

ٜ ـام ٕرجق:  ٚظهٜ افتٌِٔهغ أو دظهقة  ٚظهٜ افتٌِٔهغ ههل صهقؾٜٔ ظكهيٜ، وافههقؾٔ

دائاًم ؿٚئّٜ ظذ اجلٓؾ بٚإلشالم، وفذفؽ أضوا بٚدًِّغ أـثر ممهٚ ًٍٕهقا، وإٔهٚ 

حهههغ أؿهههقل: أـثهههر ممهههٚ ًٍٕهههقا، تٍّٓهههقن جٔهههًدا أ هههؿ يًٍْهههقن، وـثهههر مهههـ أههههؾ افًِهههؿ 

وافٍوههؾ يٖخههذون هههذا اجلٕٚههٛ، ويٌوههقن وٓ أشههتىٔع أن أؿههقل: يتٌٚوههقن ظههذ 

وربْههٚ ظههز وجههؾ دههٚ حههرم اخلّههر اجلٕٚههٛ إول، أ ههؿ ييههون أـثههر ممههٚ يًٍْههقن، 

ذـههر بههٖن ؾٔٓههٚ مْههٚؾع فِْههٚس، وفُههـ ذهههٚ وإثّٓههٚ أـههز مههـ ًٍٕٓههٚ، ؾههً٘ذا: ٓ يًههقغ 

ٕحهههد أن يًّههههؾ دظٚيههههٜ جلامظههههٜ افتٌِٔهههغ بههههام ييٓههههر  ههههؿ مهههـ أثههههر صههههٚفح يف بًههههض 
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افْهههقاحل وبًهههض إصهههخٚص، بهههؾ ظِْٔهههٚ أن ْٕيهههر ظٚؿٌهههٜ ههههذه افهههدظقة افتهههل تْىِهههؼ 

ؾٚفهقؾٜٔ مْذ افَهديؿ حتهك ههذا افهزمـ  هٚ مْهٚؾع وفُهـ  مَروٕٜ بٚجلٓؾ بٚإلشالم،

 صٖ ٚ يف ذفؽ صٖن اخلّر ادحرمٜ  ٚ مْٚؾع فُـ  ٚ شٔئٚت و ٚ نثٚم ـثرة.

ٕحـ يف دمنهؼ ـْهٚ ٕهرى حنهًدا ظيهٔاًم حهقل بًهض ـٌهٚر صهٔقخ افههقؾٜٔ، وـْهٚ 

ًٕهههّع وًٕتَهههد أن مهههٚ ًٕهههّع ثٚبهههٝ وصهههحٔح، أن ـثهههًرا مهههـ افًٍهههٚق وافٍجهههٚر تهههٚبقا 

وإٔههٚبقا إػ اهلل مههـ ؾًههَٓؿ وؾجههقرهؿ بًههٌٛ هههذا افههقاظظ افهههقيف، ؾههال يُّههـ أن 

ُْٕر أن  ٗٓء افهقؾٜٔ تٖثًرا يف تَقيؿ اظقجٚج بًض افْٚس وفق بًض افتَقيؿ، 

وفُههـ مههٚ ظٚؿٌههٜ ذفههؽ؟ ظٚؿٌههٜ ذفههؽ أ ههؿ يهههِحقن مههـ جٓههٜ ويًٍههدون مههـ جٓههٜ 

ا بقاشههههىٜ وظيٓههههؿ أخههههرى، مههههٚذا تتهههههقرون مههههـ صههههخص ؾًههههاًل إٔههههٚس تههههٚبقا وإٔههههٚبق

ودرشههٓؿ إػ نخههره، وفُههـ امههتست أؾُههٚرهؿ بٕٚٓحراؾههٚت اخلىههرة ظههـ افًَٔههدة 

 اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ.

ممهههٚ وؿهههع يل ؿهههدياًم يُّهههـ مهههـ ثالثهههغ أو أربًهههغ شهههْٜ: صهههِْٔٚ صهههالة افَٔهههٚم يف 

رموههٚن يف مًههجد مّٓههؾ مههـ افهههالةر ٕن ادًههٚجد إخههرى يهههِقن ؾٔٓههٚ صههالة 

 ظؼهيـ دؿَٔهٜ! ؾُْهٚ ٕههع صهالة ؿٔهٚم يف ٕحهق شهٚظٜ مهـ افَٔٚم بًؼيـ رـًهٜ يف

افزمٚن يف حدود افًْٜ افتل ٕىَٔٓٚ، ثؿ أذهٛ إػ دـٚين حٔٞ ـْٝ يقمئٍذ أصِح 

افًههههٚظٚت، ؾُٔههههقن اجتامظْههههٚ يف ابتههههداء افههههدظقة يف هههههذه افههههدـٚن، ؾجههههٚءين أحههههد 

إخقإْههههٚ ؾههههذـر يل بٖٕههههف حيهههه درس افنههههٔخ ؾههههالن وٓ بههههٖس مههههـ تًههههّٔتفر ُٕٕههههؿ 

ًّقن بٚشههّف وهههق: أمحههد ـٍتههٚرو وافههذي هههق مٍتههل اجلّٓقريههٜ افًههقريٜ أن، تًهه

وهق مـ ؿٌؾ ورث خالؾٜ ادنٔخٜ.. منٔخٜ افىريَٜ افَْنٌْديٜ مـ صٔخف حمّهد 

 أمغ، ؾُٚن هق خٍِٔتف مـ بًده، وـٚن يًىل افىريؼ فُؾ مـ يٖتٔف.

قل ـهههٚن يهههدرس، ؾَهههٚل يل صهههٚحٌل: بٖٕهههف شهههّع افِِٔهههٜ درس افنهههٔخ ـٍتهههٚرو يَههه
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يَص ؾهٔام ؿهص ظِٔهف مهـ افَههص، وههق ؿههٚص مهٚهر يٖخهذ بٕٚفٌهٚب، ينهٌف إػ 

حد ـٌهر مهع اخهتالي نخهر بْٔهف وبهغ افنهٔخ ادكهي ـنهؽ.. ـنهؽ واظهظ خىهر 

ؾًهاًل يٖخهذ بٕٚفٌهٚب، فُهـ مهع إشههػ ظِّهف ممهزوج بخراؾهٚت وأحٚديهٞ وههًٍٜٔ 

ٚ، وهههق ومقوههقظٜ وٕحههق ذفههؽ، هههذا ـههذفؽ يًْههل: ظِّههف مْحههري ظههـ افًههْٜ متٚ ًمهه

صقيف وصٔخ ضريَٜ ويٍُل، فُـ فف أشٚفٔٛ ئًىر ؾٔٓٚ ظهذ ؿِهقب احلهٚضيـ 

ٚ ـههام ذـههرت، ذـههر يف افههدرس.. صههٚحٌل ٓ يههزال قههدثْل:  هه ًٕ وئٍههد يف ذفههؽ أحٔٚ

 ذـر يف افدرس افَهٜ افتٚفٜٔ:

ٚ دريهههد فهههف: اذههههٛ و تْهههل بهههرأس أبٔهههؽ، أزظهههؿ بهههٖن صهههًٔخٚ مهههـ افنهههٔقخ ؿهههٚل يقًمههه

ٚ منههوًرا، َل؟ ٕٕههف أضههٚع وذهههٛ وؾهههؾ رأس أبٔههف  مههـ بدٕههف وجههٚء إػ صههٔخف ؾرًحهه

ٚ يف  ًُ صٔخف وفق بَتؾ أبٔفر ٕن افنٔخ يرى مٚ ٓ يرى ادريد، ؾتًٌهؿ افنهٔخ وهٚح

وجٓف ؿٚئاًل فف: أتيـ إٔؽ ؾًاًل ؿتِٝ وافدك؟ ؿٚل فف: إًذا؟! ؿٚل فهف: ٓ يهٚ مًهُغ! 

ذا ؽهر مًَهقل، فُهـ أبقك مًٚؾر وهذا صٚحٛ أمؽ، إٔٚ نمرك بٖن تَتهؾ أبهٚك؟! هه

 هذا صٚحٛ أمؽ.

ؿص هذه افَهٜ ظذ مٚ ؾٔٓٚ مهـ وهالل وإحهراي فٌْٔهل ظِٔٓهٚ مهٚ يهٖ : بهٛ 

ظههذ ادريههد إذا أمههره افنههٔخ بههٖمر اههٚفػ فِؼههع أن يٍْههذ هههذا إمههرر ٕن افنههٔخ 

يههرى مههٚ ٓ يههرى ادريههد ويًِههؿ مههٚ ٓ يًِههؿ، أٓ تههرون ـٔههػ ؿههٚل فِّريههد: اؿتههؾ أبههٚك، 

ر ـؾ افىٚظٜ فِنٔخ، فُـ َل يَتؾ أبٚه، إٕام ؿتؾ صهٚحٛ أمهف، ؿهص يل وإذا بف ييٓ

هذه افَهٜ صٚحٌْٚ وٕحـ جٚفًقن يف افدـٚن بًهد صهالة افَٔهٚم، ربْهٚ يرشهؾ ؿريًٌهٚ 

فف اشّف: أبق يقشػ، وههق ابهـ خٚفتهف، مهر أمهٚم افهدـٚن ؾَهٚم صهٚحٌل ؾْهٚداه: يهٚ أبهق 

ر افقصهٚيٚ افتهل ـهٚن يهقص يقشػ! إتٌف ؾرجع افََٓرى، وؿهػ أمهٚم افهدـٚن ؾتهذـ

هبٚ أن هذا رجؾ وهٚع.. هذا رجؾ خٚمزه.. مهذهٛ خهٚمس، ٓ بهقز مًٚذتهف 
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ٚ حتههك أثههر ظِٔههف ؿريٌههف وخوههع فرؽٌتههف  هه ًً وٓ افههدخقل ظْههده وإػ نخههره، ؾقؿههػ بٚئ

ودخؾ، ثؿ أخذ صٚحٌل يْٚؿنف ؿٚئاًل فف: ـٔػ رأيٝ افدرس افِِٜٔ يٚ أبق يقشهػ؟ 

 مٚ صٚء اهلل! جتِٔٚت، هذا تًٌر ظْد ... جتِٔٚت! يًْل: درس افنٔخ، ؿٚل فف:

بًهههض إخقإْهههٚ افيرؾهههٚء ـهههٚن حٔهههْام يًهههّع مثهههؾ ههههذه افُِّهههٜ يَهههرن مًٓهههٚ صهههٍٜ 

أخرى يَقل: جتِٔٚت بَِٜ! بَِٜ ظْهدٕٚ ٕكهاين يف بهٚب ذؿهل ذؿهل دمنهؼ ههل 

حههٚرة وحمِههٜ افْهههٚرى، ؾٓههق بههٚئع مخههقر وـٚتههٛ ظههذ ٓؾتههٜ بخههط ـٌههر: جتِٔههٚت 

: اخلّر، ؾَٔقفقن بًهض إخقإْهٚ حٔهْام يًهًّقن: مهٚ صهٚء اهلل جتِٔهٚت، بَِٜ، يًْل

 ًٕؿ جتِٔٚت بَِٜ! 

ؿهٚل فهف: ضٔهٛ! مهٚ رأيهؽ ؾهٔام شهًّٝ ؿههٜ افنهٔخ وأمهره فِّريهد أن يَتهؾ أبههٚه؟ 

ٕهههف ضٚفهههٛ ظِهههؿ، إٕهههام ههههق مًهههتّع، ٓ إأخهههذا يتْٚؿنهههٚن، صهههٚحٌْٚ ٓ يههههح أن يَهههٚل 

ؾُْههٝ إٔههٚ وراء افىٚوفههٜ افتههل أظّههؾ يًههتىٔع أن بههقل وأن يَههقل يف هههذا افٌحههٞ، 

ؾٔٓههههههٚ يف افتهههههههِٔح، ؾَّههههههٝ إفٔههههههف يًْههههههل: وجههههههدت إٔههههههف ٓ بههههههد مههههههـ أن أتههههههدخؾ يف 

ًٓ ؿهٜ بٚضِهٜ  ادقوقع، حٚوفٝ خالصٜ بام ظْدي مـ ظِؿ أن أبغ فف بٖن هذا أو

 رة تزويًرا ؾٚوًحٚ، وثًٕٚٔٚ: هذه اٚفٍٜ سقٜ فِؼيًٜ.و  زَ ومُ 

هلل يههرى ظِٔههؽ! ـٔههػ يههدخؾ يف ظَِههؽ إٔههف أمههر مههثاًل ؿِههٝ فههف: يههٚ أبههق يقشههػ ا

بَتؾ هذا افرجؾ يف افيٚهر هق أبقه، فُـ يف افٌٚضـ افهذي يًِّهف افنهٔخ مهـ ههق؟ 

صهههٚحٛ أمهههف، ؾٓهههق إًذا زاٍن وافهههزاين يًهههتحؼ افَتهههؾ، ـٔهههػ يهههدخؾ يف ظَِهههؽ ههههذا 

: إذا أمر هذا ادريد بَتؾ هذا افرجؾ ٕٕف ز ًٓ اٍن افتزير وهذا افتًِٔؾ مـ افنٔخ، أو

ًٓ واحهًدا،  ٚ، وههل حمههْٜ، وههل تًهتحؼ افَتهؾ ؿهق ؾِامذا ترك أمف وهل زإٜٔ أيوًه

أمٚ افرجؾ ؾُّٔـ أن يُقن ؽر حمهـ ؾال يًتحؼ افَتؾ، ؾٓٛ إٔف حمهـ دٚذا 

أمهههر بَتهههؾ ههههذا وتهههرك إم افزإٔهههٜ، ـٔهههػ يهههدخؾ يف ظَِهههؽ أن يُهههقن ههههذا افُهههالم 
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فتههل ٓ بههقز أن يَههقم هبههٚ إٓ صههحٔح؟ ثههؿ هههؾ فِنههٔخ أن يٍْههذ احلههدود افؼههظٜٔ ا

 ٚم؟ُ  مر احلُ ة إَ َٓ وُ 

وأخههذت إٔهههحف هبههذه إصههٔٚء وهههق ـههٚحلجر إصههؿ ٓ يًههتجٔٛ، أخههًرا ؿِههٝ 

يف ٍٕزههه: ٓ بهههد مهههـ أن أضب، يَقفهههقن ظْهههدٕٚ: ظهههذ افهههقتر احلًهههٚس! ؿِهههٝ فهههف: 

 أن يهٚ أبهق يقشهػ فهق أن افنهٔخ أمهرك بهٖن تَتهؾ أبهٚك، ههؾ تًهتجٔٛ فهف تَتِهف؟ هْهٚ

افنههههٚهد، ؿههههٚل: إٔههههٚ مههههٚ وصههههِٝ بًههههد إػ هههههذا ادَههههٚم! وػ مههههدبًرا ٓ يًَههههٛ، مههههٚذا 

تٍّٓهههقن مهههـ ههههذا اإلًٕهههٚن؟ ههههق يههههع ويههههقم وإػ نخهههره، وتقجٔٓهههٚت افنهههٔخ 

ادٌٚرـٜ يًْل: هق مًتٍٔد مْٓٚ، فُـ هذا يْتيهر أن يههؾ إػ مَهٚم إذا ؿهٚل افنهٔخ 

 فف: اذبح أبٚك، يَقل: حٚض ويًتجٔٛ.

 يهِحقن مـ جٜٓ ويًٍدون أـثر مـ جٜٓ أخرى.إًذا: هٗٓء 

ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ مههٚ يَرٕههقا دظههق ؿ بههٚفًِؿ افهههحٔح ادًههتْد بٚفُتههٚب وافًههْٜ 

ؾيرهؿ أـثر مـ ًٍٕٓؿ، وٓ بقز تٖئهدهؿ ظهذ مهٚ ههؿ ظِٔهف،  هذا إٔهٚ إٔههحٓؿ 

ًٓ تهههالوة افَههههرنن افُههههريؿ، ٓ  دائهههاًم وأبههههًدا أن بًِهههقا يف ادًههههٚجد، ويتًِّههههقن أو

ًْقن تالوة افَهرنن، ثًٕٚٔهٚ: أن يتهدبروا افَهرنن وأن يٍّٓهقه، ثٚفثًهٚ: أن يتٍَٓهقا يف ق

افًهههْٜ، ههههؿ صهههٖ ؿ يف ههههذا صهههٖن  ٚظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ، ههههذا حٍْهههل وههههذا 

صههٚؾًل وهههذا مههٚفُل وهههذا حْههٌع، وربههام يُههقن ؾههٔٓؿ افنههًٔل وافراؾيضهه، وإٕههام 

دٕٚ يف افنهٚم: ـهؾ مهـ ظهذ ديْهف ادَهقد افتُتٔؾ وافتجّٔع وـؾ مـ.. يَقفهقا ظْه

ِْ٘ن َتَْهههَٚزْظُتْؿ يِف ﴿اهلل ئًْهههف! أمهههٚ افتحُهههٔؿ إػ افُتهههٚب وافًهههْٜ ـهههام ؿهههٚل تًهههٚػ:  َؾههه

ْرٌ  ِر َذفِههههَؽ َخهههه ِمُْههههقَن بِههههٚهلل ِ َواْفَٔههههْقِم أِخهههه ْٗ ْههههُتْؿ ُت ـُ قِل إِْن  ُشهههه وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ُردُّ  َؾهههه
ٍ
ء َرْ

ِْٖوياًل  ـُ َت ًَ  .[39]النسا  ﴾َوَأْح

 (01:13:59( /8أهل احلديث واألثر )-)فتاوى جدة



 مجاعة التبليغ ----------------------------------------------------- األلباني يف املنهخجامع تراث العالمة 

00 

 

 ملاذا ال يوجد عيد الطلفيني حطً تعامل 

 كنا ٍو عيد مجاعة التبليغ

أخ يًٖل ويَقل: وصٍٝ إْٔٚ مًؼ افًٍِٔغ ٓ ٕحًهـ افتًٚمهؾ، فُهـ  افًٚئؾ:

ٕرى أهؾ دظقة افتٌِٔغ يقجد ظْهدهؿ مهٚ ٓ يقجهد ظْهدٕٚ ممهٚ ذـهرت ؾهام افًهٌٛ يف 

  ذفؽ؟

 ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، إٔهههٚ مهههٚ أحُهههؿ يقجهههد أو ٓ يقجهههد، فُهههـ إمهههر احلًهههـ  افنهههٔخ:

ادقجقد ظْد ـؾ  ٚظٜ بٛ أن تُقن يف ـؾ  ٚظٜ تٌتٌل وجف اهلل ظز وجهؾ، 

ؾجامظههٜ افتٌِٔههغ مُتِههغ فِتجّههع، وهههذا افتجّههع يٍههرض ظِههٔٓؿ افتخِههؼ بقههء مههـ 

ن يٖخهههذ مهههـ ـهههؾ إخهههالق افتهههل فٍهههٝ ٕيهههري إفٔٓهههٚ، وفهههذفؽ بهههٛ ظهههذ ادًهههِؿ أ

ضٚئٍٜ، مـ ـؾ  ٚظٜ أحًـ مٚ ظْدهؿ، ويهدع افزهء افهذي ظْهدهؿ، وهُهذا، أمهٚ 

صق افًٌٛ؟ افًٌٛ واوح، وهق تُتؾ، ؾجامظٜ افتٌِٔهغ أحًهـ افتُتهؾ، فُهـ مهع 

إشػ ظذ ؽر ظِؿ، وفذفؽ تيٓر مْٓؿ أصٔٚء  ٚفػ افؼيًٜ، ؾْحـ ٕٖخذ مـ 

ًٚ يٖخذوا مـ حمٚشْْٚ، وب ذفؽ تُتّؾ اجلامظهٜ ادًهِّٜ افتهل حمٚشْٓؿ وهؿ أيو

   .يرجك أن تَقم أو يَقم ادجتّع اإلشالمل ظذ يدهيٚ.ًٕؿ

 : .. (  27. : 9/ 12) اهلدى والنور /
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 التفسيق بني املدزع والداعي  

 يف ٍيئة إلقاء الدزع

ًٚ، أمههٚ إتَههقل  ٚظههٜ افتٌِٔههغ:  ادَِههل: ن افًههْٜ فِّههدرس أن يَِههل درشههف جٚفًهه

 يدظق إػ اهلل وهق ؿٚئؿ ظذ رجِٔف، ممًؽ بًهٚ. افداظل ؾٚفًْٜ أن

ظجٔههٛ، هههذا بَههك بٔههذـرٕٚ ومههٚ يف مههٚل فِتقشههع أ ههؿ ٓ يٍرؿههقن بههغ  افنههٔخ:

افًههْٜ افتًٌديههٜ وافًههْٜ افًٚديههٜ، يًْههل: افرشههقل ظِٔههف افًههالم ـههٚن فههف ظهههٚ تًههّك: 

بٚدحجـ،  ٚ ظٍُٜ، وـٕٚٝ تْهٛ فف يف افًراء إذا صهذ، خٚصهٜ يف ادههذ، 

 ٕٝ تْهٛ فف يهع إفٔٓٚ.ـٚ

ؾٓههذه ـههٚن يًههتًِّٓٚ افرشههقل ظِٔههف افًههالم فِحٚجههٜ، ـههام جههٚء يف ؿهههٜ مقشههك 

ك ﴿ظِٔهف افًهالم حٔههْام شهٖفف ربْههٚ ظهز وجههؾ:  ٚ ُمقَشهه َؽ يَه
ِْٔهه ِّ ِْهَؽ بَِٔ ٚ تِ َل * َومَه َٚل ِههه ؿَه

ُِرُب  ٚ مَه َٓه ل َويِلَ ؾِٔ ِّه َذ َؽَْ ٚ ظَه ٚ َوَأُهشُّ هِبَ َٓ ْٔ َِ ُٖ َظ ـ  َرىَظَهَٚي َأَتَق ، [38-31]طر: ﴾ُأخْه

 يدؾع ظْف افقحقش مـ احلٔقإٚت، مـ افٌؼ افخ.

فُـ إذا ـهٚن مهثالً خهرج مهـ بٔتهف إػ ادًهجد، وههق ؿهقي افٌْٔهٜ، صهٚب، ؾِهامذا 

يتُههع ظِٔٓههٚ؟ مههٚ يتُههع ظِٔٓههٚ، فُههـ إٔههٚ أدري مههٚ هههق افًههٌٛ أ ههؿ أوًٓ: ٓ يًرؾههقن 

 .هذه افَٚظدة: افتٍريؼ بغ شْٜ افًٚدة وشْٜ افًٌٚدة

شْٜ افًٌٚدة: هل افتهل َٕتهدي ؾٔٓهٚ بٚفرشهقل ظِٔهف افًهالم: شهْٜ افًهٚدة: مهٚ ـٍِْهٚ 

 بٚتٌٚع افرشقل ظِٔف افًالم هبٚ.
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مههثالً: هههال هْههٚ بههٚ صههقي أصههُٚل وأفههقان، واحههد حههٚضط حىههٜ بٔوههٜ وؾههقق مْٓههٚ 

 ظَٚل، هذا خٚفػ افًْٜ بزظّٓؿ.

ّٓؿ! ثٚفههٞ: نخههر بقههء مْههف حىههٜ بٔوههٜ ومههٚ ؾٔٓههٚ ظَههٚل، هههذا واؾههؼ افًههْٜ بههزظ

 حىٜ محراء أو َٕٚط محراء... افخ، خٚفػ افًْٜ.

 ؿًِْقة مزخرؾٜ ؾٔٓٚ َٕقش  ِٜٔ.. خٚفػ افًْٜ.

شهْٜ افًهٚدات  ،مٚ  ٚ ظالؿٜ ـؾ هذا افَوٚيٚ بٚفًْٜ افتًٌديٜ، ههذه شهْٜ افًهٚدات

  تِػ ظـ شْٜ افًٌٚدات.

ومتُهههع ؾٓههذا... هههق افًههٌٛ إول: أ هههؿ جًِههقا أن افههداظل يهههدظق وهههق ؿههٚئؿ، 

 ظذ ظهٚ.

افًٌٛ افثهٚين: وههذا بهٛ أن كٍيهقه جٔهدًار ٕٕهف مهْٟٓ ظِّهل، أ هؿ يَهرأون 

يف إحٚديهههٞ: افًههههٚ شهههْٜ إٌٕٔهههٚء، وههههذا حهههديٞ مقوهههقع. ؾٓهههؿ ٓ يٍرؿهههقن بهههغ 

حهههههديٞ صهههههحٔح وحهههههديٞ وهههههًٔػ، ؾًٔتّهههههدون ظهههههذ احلهههههديٞ ادقوهههههقع ـهههههام 

ًـ بٚدًِؿ أن يًتّد يًتّدون ظذ افًهٚ، وـؾ هذا آظتامد وهذا آظتامد ق

ظِٔهههف، وافٌحهههٞ يًْهههل احلََٔهههٜ ضقيهههؾ، وضقيهههؾ جهههدًا، فُْْهههل أريهههد أن أؿهههقل: ظهههذ 

ترـهٝ ؾهُٔؿ »هٗٓء أن يًْقا بدراشٜ افًْٜ، ؾٓهل ـهام ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

أمريـ، فـ توِقا مٚ إن متًُتؿ هبٚ: ـتٚب اهلل وشْتل، وفـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظّع 

احلٚرث يٌؼٕٚ بٖن افَههٜ إخهرة، مهٚ يًهّقٕف: بٚفهديْٚمق،  . وأخقٕٚ أبقشاحلقض

 ًٚ بهههدأت تَهههؾ، وإٔهههٚ أرجهههق ههههذا مهههـ أثهههر افهههدظقة افًهههٍِٜٔ افتهههل تٌكههه افْهههٚس  ًٔههه

بديْٓؿ، وإن ـٕٚقا هؿ أحزاب متٍرؿغ، فُْٓؿ مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ ٓ يًتٌْقن ظـ 

 افتثَػ بٚفثَٚؾٜ افًٍِٜٔ.

ًٚ ظْههد  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، أ ههؿ إٔههٚ أظِههؿ مههـ ؿههديؿ وأطههـ أن هههذا أصهه ًٚ مًْههٔ ٌح ًٕههٔ
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ـههٕٚقا إذا جًِههقا ظههذ مٚئههدة افىًههٚم، أو شههٍرة افىًههٚم بههدأوا بههٚدِح، بههدأوا بههٚدِح 

وفق رء فىٔػ، دٚذا؟ ٕٕف هْٚك حديٞ: مـ بدأ ضًٚمف بٚدِح ـٍك ذ شهًٌغ 

 داء. حديٞ ـذاك احلديٞ: افًهٚ شْٜ إٌٕٔٚء، حديٞ ٓ أصؾ فف.

ٛ  وٕ ههؿ ئًنهه قن هُههذا شههٌِٓالً بههغ افههساث، مههـ إحٚديههٞ افتههل ؾٔٓههٚ مههٚ ههه

ودب  ممٚ صح ومهٚ َل يههح، ؾٓهؿ يًِّهقن بُهؾ مهٚ يًهًّقن، مهٚ يف ظْهدهؿ ظِهؿ، 

 ًٚ ٓ أؿهههقل ههههذا بٚفًْهههٌٜ فًِٚمهههٜ أن، ٓ، إٔهههٚ أظْهههل خٚصهههتٓؿر ْٕٕهههٚ ؿهههدمْٚ مثهههًٚٓ نٍٕههه

ؿ يًههتَقن مههـ هههذا حٔههْام تُِّْههٚ ظههـ ـتههٚب افهههحٚبٜ، وأن ؾٔههف مههٚ هههٛ ودب. ؾٓهه

ادًغ، وؾٔف افقء افًُر افذيـ ٓ يًّـ وٓ يٌْل مـ جقع، و ذا افَدر ـٍٚيٜ، 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 ( 00: 42: 37/ 525) اهلدى والنور /
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 ٍل يػرتط العله يف امُلَبلِّغ

بٌِهقا ظْهل وفهق نيهٜ وحهدثقا ظهـ بْههل »: ¢يَهقل هْهٚ.. يَهقل افرشهقل  مداخِهٜ:

صهدق رشهقل  شٓ حرج ؾّـ ـهذب ظهع متًّهدًا ؾِٔتٌهقأ مًَهده مهـ افْهٚرإهائٔؾ و

 .¢اهلل 

ههغ فههديـ  افًههٚئؾ:إذًا: يَههقل   ِ ًٚ يف أن يُههقن ادٌُ ٕهههٚب افتٌِٔههغ نيههٜ، وفههٔس ذضهه

ًٚ أن يُههقن مههـ أهههؾ افههذـر، حٔههٞ أن أول مههٚ أشههِؿ افىٍٔههؾ  ًٚ، وفههٔس ذضهه اهلل ظٚدهه

اذههٛ وبِهغ »ؿهٚل فهف:  ¢افرشهقل افدود ـٚن ٓ يًِؿ افُثر مـ افَهرنن، وفُهـ 

مٚ درجٜ صحٜ احلديٞ افهذي  -يتٌع إػ ٍٕس ادقوقع شٗال نخر-، ثؿ شؿقمؽ

، وإذا َل يَههؿ مههـ هههق مُِههػ بههدظقة شـقٕههقا ـٚفٌٔههٞ أوتههقا افْههٚس مْههٚز ؿ»يَههقل: 

 افْٚس ـٚفًَٚلَ مثالً..

 افًَِٚل. افنٔخ:

هذا افزمٚن افذي ـثر ـٚفًَٚل مثالً، ؾّـ هق ادُِػ بدظقة افْٚس يف  مداخِٜ:

 ؾٔف افًٍٚد بٚرك اهلل ؾُٔؿ يٚ صٔخ؟

ضٔههههٛ. أوًٓ: أجٔههههٛ ظههههذ مههههٚ بَههههل يف ذهْههههل مههههـ إشههههئِٜ، احلههههديٞ  افنههههٔخ:

بٌِهقا ظْهل وفهق »ادًروي فًِف ـام ؿٚل إخ ... اإلجٚبهٜ ظهـ احلهديٞ افههحٔح: 

 نيههٜ، وحههدثقا ظههـ بْههل إهائٔههؾ وٓ حههرج، ومههـ ـههذب ظههع متًّههدًا ؾِٔتٌههقأ مًَههده

، افُالم حقل هذا احلديٞ قتهٚج ؾًهالً إػ حمهٚضة ضقيِهٜ، ؾٖٕهٚ أؿهقل شمـ افْٚر

بٌِهقا ظْههل »ٕن احلهديٞ قتهقي ظهذ ثهالث ؾَهرات:  افًهٚئؾ:يف حهدود مهٚ شهٖل 
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ههههذه افٍَهههرة  شوحهههدثقا ظههـ بْهههل إهائٔهههؾ وٓ حههرج»هههذه افٍَهههرة إوػ،  شوفههق نيهههٜ

هل افٍَرة افثٚفثٜ، افًٚئؾ  شمـ افْٚرومـ ـذب ظع متًّدًا ؾِٔتٌقأ مًَده »افثٕٜٚٔ، 

هيّههف مههـ شههٗافف مههٚ يتًِههؼ بههٚفٍَرة إوػ مههـ هههذا احلههديٞ، ؾٓههق يٌْههل ظههذ هههذه 

ًٚ جهدًا ظهذ أشهٚس  شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»: ¢افٍَرة وهل ؿقفف  يٌْل ظِٔف بْٚء صٚهَ

واوهههح افدٓفهههٜ جهههدًا ٓ جتِهههػ ؾٔٓهههٚ اثْهههٚن وههههل:  ¢ؽهههر متهههغر ذفهههؽ ٕن ؿقفهههف 

مهـ افَهرنن  شبٌِهقا ظْهل وفهق نيهٜ»، أوًٓ: فهٔس مًْهك احلهديٞ: شظْل وفق نيٜبٌِقا »

ؾَط، بؾ احلديٞ أظؿ وأصّؾ مـ هذا ادًْك، ؾٓق يًْل: بٌِقا ظْل وفق نيٜ افتل 

هل  ِٜ مـ افَرنن أو مـ حديٞ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم، وٓ أحد يَقل: 

ًٚ، ٓ أحههد  إذا ـههٚن هْههٚك رجههؾ مههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ ـههام جههٚء يف افًههٗال فههٔس ظٚدهه

 ًٚ ًٚ صحٔح ًٚ جٔدًا أو حديث ًٚ وقٍظ نيٜ مـ افَرنن حٍي يَقل: أن مـ ـٚن فٔس ظٚد

ٓ أحد يَقل: إٔف ٓ بقز  ذا افًٚمل أن يٌِهغ مهـ ٓ يًِهؿ، ومهـ ٓ  ¢ظـ افٌْل 

خههز ظْههده بتِههؽ أيههٜ أو بههذفؽ احلههديٞ ٓ أحههد يَههقل إٓ بههام دل ظِٔههف احلههديٞ، 

ديٞ بههٚخلروج ادٌتههدع ادههْيؿ ـههام ذـرٕههٚ يف فِٔههٜ شههٚبَٜ إٔههف ثالثههٜ أيههٚم ؾههربط احلهه

أربًههغ يههقم إػ نخههره ربههط هههذا احلههديٞ بههذفؽ اخلههروج ادَههْـ بَههٕٚقن ٓ يًرؾههف 

ادًِّقن إٓ يف هذا افًك هذا يف افقاؿع مـ بٚب كّٔؾ حديٞ افرشقل ظِٔهف 

ن ـْهٝ يف أشهقأ إحهقال مهـ افهالة وافًالم مٚ ٓ يتحّؾ، ؾٖٕٝ يٚ أهيٚ افًهٚئؾ إ

ًٚ وٓ إٔهٝ ضٚفهٛ ظِهؿ، فُْهؽ كٍهظ نيهٜ مهـ ـتهٚب اهلل  ظٚمٜ ادًِّغ فًهٝ ظٚده

 ًٚ مههٚ أحههد يْٓههٚك أن تًِّٓههٚ مههـ ٓ يًِّٓههٚ وٓ يًرؾٓههٚ، ـههذفؽ إذا ـْههٝ كٍههظ حههديث

ٓ أحههد يْٓههٚك أن تٌِههغ هههذه احلههديٞ إػ مههـ َل يًِّههف  ¢مههـ أحٚديههٞ رشههقل اهلل 

أمههر متٍههؼ ظِٔههف، فُههـ مههٚ  ههذا احلههديٞ وذاك اخلههروج افههذي  أو َل يًههّع بههف، هههذا

افًٚئؾ ربام يًِؿ بف وبتٍٚصِٔف أـثر مْل، ٕحـ ؿِْٚ  ٗٓء اإلخقان افىٌٔغ افذيـ 

قرصههههقن ظههههذ اخلههههروج ذاك اخلههههروج افههههذي يًههههّقٕف يف شههههٌٔؾ اهلل، اؿًههههدوا يف 
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أن ذفهههههؽ خهههههر فُهههههؿ مهههههـ  ¢بٔهههههقت اهلل وتًِّهههههقا ـتهههههٚب اهلل وحهههههديٞ رشهههههقل اهلل 

  رجقا هذا اخلروج افذي ٓ يًرؾف شٍُِؿ.

ؾهه٘ذًا: هههذا احلههديٞ فههٔس فههف ظالؿههٜ بههام ٕحههـ ْٕهههحٓؿ بههف، ٓ تْيّههقا اخلههروج 

ثالثهههٜ أيهههٚم، ٓ تْيّهههقا اخلهههروج بهههٖربًغ يهههقم، ؾِٔخهههرج افًهههَٚل أو ضٚفهههٛ افًِهههؿ أو 

افذي ٓ يًِؿ إٓ نيٜ أو حديٞ واحد، وفْٔتَؾ إػ مِس ؾٔهف مهـ ههؿ بحٚجهٜ إػ 

ه أيٜ أو هذا افًِؿ مٚ أحد يَقل هذا، فُـ هذا اخلروج ادهْيؿ هبهذه افههقرة هذ

وافتههههل ٓ يًههههتىٔع أحههههد مههههـ هههههٗٓء افههههذيـ ابتِههههقا هبههههذا اخلههههروج أن يههههٖ  بجامظههههٜ 

خرجقا هذا اخلروج ؿٌؾ مخًغ شْٜ، ؾوالً ؿٌؾ ؿرن، ؾوالً إٔف يٖتْٔٚ بخروج يف 

، يف ظٓههد إئّههٜ ادجتٓههديـ، ظٓههد افرشههقل يف ظٓههد افهههحٚبٜ، يف ظٓههد افتههٚبًغ

 ًٚ إٕههام ـههٚن اخلههروج ـههام ذـرٕههٚ فُههؿ أحٚديههٞ ـثههرة: أرشههؾ مًههٚذًا وحههده أرشههؾ ظِٔهه

وحههده، أرشههؾ أبههٚ مقشههك وحههده، أرشههؾ دحٔههٜ افٌُِههل وحههده، أيههـ أرشههؾ مخًههغ 

ًٚ أيـ هذا؟ إن هل إٓ بدظٜ ابتدظٓٚ ههٗٓء اإلخهقان، فهذفؽ  ًٚ ظؼيـ صخه صخه

ػ ضِههٛ افًِههؿ وأن يىٌَههقا احلههديٞ افههذي اؾتتحههٝ ٕحههـ ْٕهههحٓؿ بههٖن يًههقدوا إ

ومههههههٚ جِههههههس ؿههههههقم يف بٔههههههٝ مههههههـ بٔههههههقت اهلل يتِههههههقن ـتههههههٚب اهلل »هههههههذه اجلًِههههههٜ بههههههف: 

.. إػ نخر احلهديٞ افهذي ذـرٕهٚه، وبهذفؽ شٕف بْٔٓؿ إٓ ؽنٔتٓؿ افرمحٜقويتدارش

يتٍَٓقن يف افديـ ويٌٌِقن مـ حق ؿ، ثؿ ٕؤػ إػ مٚ ـْٚ ذـرٕٚ ومٚ أذٕٚ إفٔهف 

يههذهٌقن إػ  شبٌِههقا ظْههل وفههق نيههٜ»ن: مههٚ بههٚل هههٗٓء افههذيـ قتجههقن بحههديٞ: أ

أوروبهههٚ، َل يٌهههؼ هْهههٚ مهههـ ادًهههِّغ مهههـ قتهههٚج إػ مثهههؾ ههههذا افتًِهههٔؿ؟ بهههذ ورع، 

هْههٚك يف افَههرى، هْههٚك يف افٌههقادي مههـ ٓ قًههـ أن يَههرأ افٍٚكههٜ، بههؾ إٔههٚ أؿههقل: 

يوهههٜ يَهههقم أحهههدهؿ ويَهههدم ههههٗٓء افهههذيـ جهههرت ظهههٚد ؿ بًهههدمٚ يههههع اإلمهههٚم افٍر

ـِّتههف بُِّههٜ هههؿ ابتههدظقهٚ، وأظروههقا ظههـ خىٌههٜ احلٚجههٜ افتههل ٕحههـ ٕههذـرـؿ هبههٚ 

 ش¢أمههٚ بًههد: ؾهه٘ن خههر افُههالم ـههالم اهلل وخههر ا ههدي هههدي حمّههد »دائههاًم وأبههدًا: 
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ٜ ههذه افهع ههؿ حهٚؾيغ  هٚ، ٓٚ مـ أحد مْٓؿ أبهدًا، أمهٚ افُِٔنهإػ نخره، مٚ شًّت

 ، يُّـ واحد مـ احلٚضيـ قٍيٓٚ، مٚذا يَقفقا؟واهلل إٔٚ مٚ أحٍيٓٚ

 إن ؾقزٕٚ وٕجٚحْٚ.. مداخِٜ:

 هٚه، ٓ ؾالح فْٚ.. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 إٓ ... ظنٚن ... افنٔخ:

 .¢هق بٚمتثٚل أوامر اهلل وظذ ضريؼ افرشقل  مداخِٜ:

هذا ـالم  ٔؾ أوًٓ مـ حٔٞ مًْهٚه،  ٔهؾ مهـ حٔهٞ مًْهٚه، فُهـ إٔهٚ  افنٔخ:

ظههههري افْههههٚس إن صههههٚء اهلل أ ههههؿ ٓ يًرؾههههقن افًههههْٜ، فههههق ظرؾههههقا افًههههْٜ فِزمههههقا مههههـ أ

ادًههٚجد، بٔههقت اهلل، وفتدارشههقا افَههرنن بٔههْٓؿ، هُههذا يًٍههؾ مههـ ظههري افًههْٜ: إن 

هههل إٓ ـِّههٜ هههق ؿٚئِٓههٚ، يَههقل: ٓ ؾههالح وٓ ٕجههٚح فْههٚ إٓ بٚتٌههٚع افَههرنن وافًههْٜ، 

ههههذه افُِّهههٜ افتهههل صهههٍْٓٚ  ـِّهههٜ حهههؼ، فُهههـ فهههٔس مهههـ احلهههؼ اؾتتهههٚح اخلىٌهههٜ بّثهههؾ

ههههذه  ¢افهههذي ذع اهلل ظهههذ فًهههٚن ٌٕٔهههف  ¢صهههٔخٓؿ أو أحهههد صهههٔقخٓؿ، أمهههٚ ٌْٕٔهههٚ 

اخلىٌههٜ افتههل تههذـر دائههاًم ادًههِّغ بههٖن ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ، وـههؾ وههالفٜ يف افْههٚر، 

دههٚذا ٓ قههٚؾيقن ظههذ هههذه افًههْٜ، وهههؿ يَقفههقن: ٓ حٔههٚة فْههٚ إٓ بٚفًههْٜ؟ إذًا: مههٚ 

و ٔؾ، ثؿ بًد ذفؽ خذ مٚ صئٝ أو مٚ َل تنٖ مـ اٚفٍهٚت  هق إٓ ـالم مًًقل

، شبٌِقا ظْهل وفهق نيهٜ»فًِْٜ، افُالم ظذ هذا يًْل يٍُل إػ هْٚ بٚفًٌْٜ جلِّٜ: 

فُـ ٓ أريد أن أذهٛ بًٔدًا ظـ شٗال نخر، يَقل: حٔٞ أن أول مهٚ أشهِؿ افىٍٔهؾ 

اذههٛ وبِهغ »فهف: ؿهٚل  ¢افدود ـٚن ٓ يًِؿ افُثر مـ افَهرنن، وفُهـ افرشهقل 

، ٕحـ أن ٕتًٚءل: قتجقن هبذا، هذا أوًٓ ٓ جٚفٍْٚ، ٓ جهٚفػ ؿقفْهٚ، شؿقمؽ

اذههههٛ وبِهههغ ؿقمهههؽ، ٕحهههـ مهههٚ َٕهههقل: ٓ بهههقز افقاحهههد أن يهههذهٛ ويٌِهههغ ؿقمهههف مهههٚ 
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ًٚ: إٔهههٝ تًِهههؿ نيهههٜ اذههههٛ إػ ادحِهههٜ افٍالٕٔهههٜ، إػ  يًِّهههف مهههـ افًِهههؿ، إٔهههٚ ؿِهههٝ نٍٕههه

وأؿهههقل -يهههٜ افٍالٕٔهههٜ وذـهههرهؿ بهههام تًِهههؿ، ؾٓهههذا احلهههديٞ افَريهههٜ افٍالٕٔهههٜ، إػ افٌٚد

: إن صح ؾٓق مًْٚ وظِٔٓؿ وفٔس  ؿ بؾ ظِٔٓؿر ٕن افرشقل يَهقل هْهٚ -متحٍيًٚ 

، ¢مههٚذا يههٌٌِٓؿ؟ مههٚ تًِّههف مههـ رشههقل اهلل   شاذهههٛ وبِههغ ؿقمههؽ»فِههدود هههذا: 

يف  دٚ شٖل افرشقل ظام ؾرض اهلل ظِٔف»مثؾ ذاك افرجؾ افذي ذـرٕٚ فُؿ حديثف: 

ـؾ يقم وفِٜٔ ؿٚل: مخس صِقات يف ـؾ يقم وفِٜٔ، ؿٚل: هؾ ظع ؽرهـ؟ ؿٚل: 

ههذا إذا ؿهٚل فهف  شٓ، إٓ أن تىقع، ؿٚل: واهلل يٚ رشقل اهلل ٓ أزيد ظِٔٓـ وٓ إَٔهص

افرشقل: اذهٛ إػ ؿقمؽ وبٌِٓؿ، هذا ـالم حهؼ وٕحهـ َٕهقل بهف، ـهؾ مهـ يهتًِؿ 

ًٚ وهق ظذ مثؾ افَٔغ بف، بٛ أن يٌٌِف ؽره، ؾٚٓحتجٚج هبذا احلديٞ دفٔؾ  صٔئ

واهلل أظِؿ أن افذي ـتٛ هذا افًٗال أو هذه افقريَٜ مٚ ؾٓؿ ٕحهـ مهٚ َٕقفهف بٚفًْهٌٜ 

فهههدظقة افتٌِٔهههغ ادًروؾهههٜ افٔهههقم، ٕحهههـ ٌِٕهههغ ومهههٚ جئهههٝ مهههـ ظهههامن إػ هْهههٚ وؿىًْهههٚ 

ًٚ إٓ مهـ أجهؾ افتٌِٔهغ، ؾهْحـ ٓ ٕحهٚرب افت ٌِٔهغ، بهؾ مًٚؾٜ أربًامئٜ ـِٔق مهس تَريٌه

ٕٗيهههد افتٌِٔهههغ، فُهههـ افتٌِٔهههغ ادؼهههوع بُتهههٚب اهلل وبحهههديٞ رشهههقل اهلل، ؾهههٖي رء 

ًٚ ؾًِٔههف أن يٌٌِههف،  بحههديٞ افههدود هههذا شههقى مههٚ َٕقفههف ٕحههـ؟ مههـ ـههٚن يًِههؿ صههٔئ

فُههـ ٓ يوههؿ إػ هههذا افتٌِٔههغ هٔئههٜ مههٚ ـههٚن مههـ ادٌٌِههغ ٓ مههـ هههذا وٓ مههـ ؽههره، 

هههذا: خههذ مًههؽ مخًههٜ أو ظؼههة واذهههٛ  ؾٚفرشههقل ظِٔههف افًههالم مههٚ ؿههٚل فِههدود

وادع، ضٔهههٛ إٔهههٝ اذههههٛ وادع، أمهههٚ أخهههرون ؾِٔجًِهههقا وفٔتًِّهههقا يف ادًهههجد، 

ادًههجد بْههل دههٚذا؟ فههٔس فِهههالة ؾَههط، بههؾ وفًِِههؿ وافتًِههٔؿ، وإٔههتؿ تًِّههقن أن 

مٚ صٚروا ظِهامء وٓ صهٚروا ؾَٓهٚء وٓ صهٚروا أبىهٚل افهدٕٔٚ يف  ¢أصحٚب افٌْل 

ًٚ: ـٕٚههههٝ ¢افهههههحٔحٜ إٓ مههههـ مًههههجد افرشههههقل افثَٚؾههههٜ افًِّٔههههٜ  ، ؾُههههام ؿِْههههٚ نٍٕهههه

ادًٚجد ظٚمرة بٚفدروس واحلَِٚت افًِّٔهٜ، أن ٓ يقجهد ؾٔٓهٚ رء مهـ ذفهؽ، 

هههٗٓء اإلخههقان افههذيـ يٌِههٛ ظههذ طْْههٚ أ ههؿ يريههدون افتَههرب  -إذاً -ؾههْحـ ْٕهههح 
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 ينهههسط ؾٔهههف إػ اهلل ظهههز وجهههؾ، فُهههـ ـهههام ـْهههٚ ذـرٕهههٚ دائهههاًم وأبهههدًا: افتَهههرب إػ اهلل

 ذضٚن:

أوًٓ: اإلخالص هلل يف ذفؽ، وهذا مٚ ٕيْف يف هذه اجلامظٜ ويف ـؾ مًهِؿ إن 

 صٚء اهلل.

افؼهههط افثهههٚين، وههههذا مهههٚ ٓ ٕيْهههف يف اجلامظهههٜ: أن يُهههقن ظهههذ شهههْٜ رشهههقل اهلل 

، إٔٚ فق شٖفٝ افُٚتٛ هذا إٔهٚ أؿهقل بكهاحٜ: ٓ قيهين حٚفهف أن، ههؾ ههق ¢

 أظرؾهههف، فههق شهههٖفٝ هههذا افرجهههؾ ـٚتههٛ افًهههٗال، هههؾ ههههق صههحٔح أم وهههًٔػ، إٔههٚ ٓ

حهههههديٞ صهههههحٔح، يف طْهههههل إٔهههههف ٓ يًهههههتىٔع أن يَهههههقل: إٕهههههف حهههههديٞ صهههههحٔح رواه 

دٚذا؟ ٕن اجلامظٜ ٓ يدٕدٕقن حقل حديٞ افرشقل ظِٔف  ،رواه مًِؿ ،افٌخٚري

افًالم، وضٚدٚ شهًّْٚ أحهدهؿ يٖخهذ ريهٚض افههٚحلغ ظْهدٕٚ يف ظهامن أو دمنهؼ 

حديٞ اثْغ ثالثٜ ظذ حًٛ ٕنٚضف وٕنٚط اجلامظهٜ، فُهـ واهلل ههق  افنٚم، يَرأ

افههذي يَههرأ ٓ يههدري مههٚ يَههرأ، ٓ يٍٓههؿ مههٚ يَههرأ، ؾوههالً ظّههـ حقفههف، مههٚ افٍٚئههدة ؿرإٔههٚ 

، شيف افهديـ فمـ يرد اهلل بف خرًا يٍَٓه»يَقل:  ¢احلديٞ ومٚ ؾنٕٚه؟ رشقل اهلل 

وَٕهرأ احلهديٞ وّٕهر فِحهديٞ افثهٚين  ّف بٚفديـ، ؾ٘ذًا: ٕٖخذ ريٚض افههٚحلغٓ  ٍَ يُ 

ًٚ إٓ مٚ شًّْٚه بٖذْٕٚ هذه وخرج مـ إذن إخرى، ٓ يُقن افًِهؿ  ومٚ ؾّْٓٚ صٔئ

هُههههذا، فههههذفؽ ٕحههههـ ْٕهههههحٓؿ اِهههههغ: ادٗمْههههقن ٕهههههحٜ فًٌوههههٓؿ.. بًوههههٓؿ 

فههًٌض، ْٕهههحٓؿ أن ينههٌِقا إًٍٔههٓؿ بىِههٛ افًِههؿ، بدارشههٜ ؿههرنن، وبتًٍههره مههـ 

حلههٚؾظ ابههـ ـثههر ومههٚ اختكهه مْههف بٚختهههٚر شههِٔؿ، ودراشههٜ تًٍههر مقثههقق ـتًٍههر ا

احلديٞ افٌْقي ـّثؾ هذا افُتٚب ريٚض افهٚحلغ، هذا مـ افُتٛ افْٚدرة افتل 

ؿهههههد ادٗفهههههػ  هههههع إحٚديهههههٞ افههههههحٔحٜ ؾٔهههههف، وإن ـهههههٚن ٓ جِهههههق مهههههـ بًهههههض 

إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ وًػ، فُـ حديٞ  ع ؾٔف مٚ يتًِؼ بٕٚخالق، ؾٔام يتًِؼ 
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ِقك، بٚفههههز، بهههٚخلقي مهههـ اهلل واخلنهههقع.. وٕحهههق ذفهههؽ، ههههذا رء  ٔهههؾ بٚفًههه

ون احلديٞ، ؤه هُذا ـام ـٕٚقا يَقفقن ظْدٕٚ يف افنٚم، ـٕٚقا يَرؤجدًا، فُـ َٕر

ون حديٞ يف صحٔح ؤدٚذا؟ ؿٚفقا: فِزـٜ، أي: فٔس فًِّؾ بف، دٚذا؟ ـٕٚقا يَر

ري و مًههِؿ ظههـ ابههـ افٌخههٚري وهههق وههد صههال ؿ، مههثالً حههديٞ يف صههحٔح افٌخههٚ

إذا ـههز فِهههالة رؾههع يديههف، ثههؿ إذا  ¢ـههٚن رشههقل اهلل »ظّههر ريض اهلل تًههٚػ ظْههف: 

افَهههٚرئ  شرـهههع رؾهههع يديهههف وـهههز، ثهههؿ إذا ؿهههٚل: شهههّع اهلل دهههـ محهههده رؾهههع يديهههف وـهههز

حٍْل، يَرأ هذا احلديٞ وٓ يًّؾ بف، دٚذا؟ ٕن مذهٌف يَقل: مٚ يف رؾع افٔديـ 

دٚذا تَرأ احلديٞ؟ فِزـٜ. شٌحٚن اهلل! ـٔػ ـٕٚهٝ افزـهٜ ظْد افرـقع وافرؾع.. 

ْرِع ﴿أٓ تًّهههههههؾ بهههههههام تَهههههههرأ؟! َٕهههههههرأ افَهههههههرنن فِزـهههههههٜ مهههههههثالً:  ٚ َوُيههههههه َبههههههه ُؼ اهلل ُ افر  َحههههههه ّْ َي

َدَؿِٚت  هههه ، إٔههههٝ تَههههرأ هههههذه أيههههٜ وتههههراع وٓ تتهههههدق، دههههٚذا تَههههرأ [317]البقرررر:ة ﴾افه 

اٚفٍٜ مهٚ تَهرأ مهـ ـهالم اهلل أو مهـ  افَرنن؟ فِزـٜ! شٌحٚن اهلل! متك ـٕٚٝ افزـٜ

 ؟¢حديٞ رشقل اهلل 

إذًا: هذا افُتهٚب وههق ريهٚض افههٚحلغ فسمهٚم افْهقوي رمحهف اهلل ٕحهـ ْٕههح 

بَراءتههف، فُههـ بَههراءة ؾٓههؿ ووظههل ودراشههٜ وفههٔس ظههذ افىريَههٜ افتههل يَقفههقن ؾٔٓههٚ: 

ْرنَن َأَؾال يَ ﴿َٕرؤه ؾَط فِزـٜ، ٓ برـٜ يف اجلٓؾ، ربْٚ ظز وجؾ يَقل:  َُ ُروَن اْف تََدب 

ُٚ َهٚه ٍَ ههقٍب َأْؿ ُِ َذ ُؿ ، ؾههام يٍُههل أن َٕههرأ افَههرنن فِزـههٜ، ثههؿ ٕحههـ ٓ [34]محمررد ﴾َأْم َظهه

 ٍٕٓؿ هذا افذي َٕرؤه إٓ أفٍٚظ ؿِِٜٔ وؿِِٜٔ جدًا، هذه ٕهٔحتْٚ إلخقإْٚ هٗٓء.

 ضٔٛ تٍوؾ. افنٔخ:

 ( 00:  00:  41/ 715) اهلدى والنور/

 ( 00:  07:  14/ 715) اهلدى والنور/

...ؿد بْٔتؿ بّحٚضة أمهس وؿٌهؾ أمهس بٖٕهف افهذي يَهقم بتٌِٔهغ ديهـ اهلل مداخِٜ:
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ًٚ، وذـهههههرتؿ مهههههٚ ذوط ههههههذا افًهههههَٚل  تٌهههههٚرك وتًهههههٚػ، يًْهههههل: ذط أن يُهههههقن ظٚدههههه

ًٚ بٚدذاهٛ إربًٜ وإػ نخره.  وصٍٚت هذا افًَٚل أن يُقن ظٚد

 ًٕؿ. افنٔخ:

ٚ إٔههتؿ، ؾههٚفٔقم ذـههرتؿ أن مههـ يٍَههف مًههٖفٜ مههـ افؼههوط افتههل ذـرمتقههه مداخِههٜ:

ًٜ صههحٔحٜ ؾٌِِٔههغ هبههٚ وَل تههذـره بههٕٚمس، وفُههـ هههذا افٔههقم  ًٚ أو نيهه ًٚ صههحٔح حههديث

 اختِػ هذا افُالم.

 ٓ، مٚ اختِػ. افنٔخ:

 َل تذـر أمس هذا افُالم. مداخِٜ:

 اشًّْل بٚرك اهلل ؾٔؽ، إٔٚ أن افهع ؿِتهف ههق افتٌِٔهغ وفهق نيهٜ ـهام ؿهٚل، افنٔخ:

أمههٚ اخلههروج إٓىههالق مههـ ؿريههٜ إػ أخههرى، مههـ بِههد إػ نخههر، مههـ بههالد ادًههِّغ 

إػ بههالد افُههٚؾريـ هههذا قتههٚج إػ أهههؾ افًِههؿ، وؿِههٝ إٔههٚ يف تِههؽ ادحههٚضة أن 

ًٚ، أمههٚ هههذا افههذي  هههذا شههٔتًرض دًههٚئؾ ٓ يًههري اجلههقاب ظْٓههٚ إٓ مههـ ـههٚن ظٚدهه

ًٚ، هذا تٌِٔغ نيٜ يًِّٓٚ يٌٌِٓٚ إػ  ؽره، أمٚ اخلروج إٓىالق يًْهل مهثِام ؿِْٚه نٍٕ

ًٚ ويف إمههس افَريههٛ وافًٌٔههد، افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههـ  ٕيههب بٖمثِههٜ، وؿِْههٚ نٍٕهه

دحٔهٜ افٌُِهل ..  ،ظهع بهـ أع ضٚفهٛ ،أرشؾ إػ افّٔـ؟ مًٚذ بـ جٌؾ، أبٚ مقشك

ًٚ وٓ صهؽر  إػ نخره، أرشِٓؿ دظٚة، هذا هق اخلروج، هذا ينهسط أن يُهقن ظٚده

ٕ ،ًٚ ٕههف يتًههرض دًههٚئؾ مههٚ يًههري هههذا افههذي ؿههٚبع هْههٚ وحٍههظ نيههٜ، أو حٍههظ حههديث

ودٚذا إٔهٚ ذـهرت فُهؿ حهديٞ ذاك افهذي أصهٚبتف اجلراحهٚت ثهؿ احهتِؿ، ؾًهٖل مهـ 

حقفههف، ؾههٖؾتقه إٔههف ٓبههد مههٚ يٌتًههؾ ؾٚؽتًههؾ ومههٚت، مثههؾ هههذه افقاؿًههٜ مههٚ يٍُههل أن 

ٓبد مٚ  ؽر ظِامء، ٓ تْسر ٕ ؿ ـٕٚقا واحد يٍتل وهق فٔس بًَٚل، وفذفؽ أؾتقه

ـههؾ واحههد مههـ احلههٚضيـ يٖخههذ ادقوههقع مههـ  ٔههع جقإٌههف، وإٔههٚ صههحٔح ؿِههٝ 
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ًٚ ظذ:  : تًري إٔهٝ نيهٜ بٌِٓهٚ إػ ؽهرك، فُهـ مهٚ ؿِهٝ: شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»تًَِٔ

 اخرج وشٚؾر مـ بِد إػ بِد نخر وإٔٝ رجؾ ٓ تًِؿ مـ افًِؿ إٓ ؿِٔالً.

ُٕ اخلإذًا:  غ أمهريـ: بهغ اخلهروج فِهدظقة، وبهغ تٌِٔهغ مهٚ تًِّهف مهـ ق بر  ٍَ الصٜ 

 حُؿ ذظل وإٔٝ ظذ ظِؿ بف، هذا رء وذاك اخلروج رء نخر.

ذـههرتؿ يههٚ صههٔخ هْههٚ بٖٕههف يًْههل.. إٔههتؿ أتٔههتؿ جههزاـؿ اهلل خههر مههـ ظههامن  مداخِههٜ:

مًهههٚؾٜ أربًامئهههٜ ـِٔهههق مهههس مهههـ افًٌَهههٜ مهههـ أجهههؾ ههههذا افتٌِٔهههغ، وفُهههـ أن تَقمهههقن 

هذا.. بتٌِٔغ مٚ ظْدـؿ مـ ديـ اهلل ظز وجؾ يًْل مـ ؾَف ديـ اهلل ظز وجهؾ، بتٌِٔغ 

إذا إٔههٚس يًْههل هههؿ يف بٔههٝ اهلل ظههز وجههؾ، هههؿ هههداهؿ اهلل ظههز وجههؾ، وفُههـ إٔههٚس 

ـثههريـ جههدًا جههدًا، هههؿ يًْههل يف ؽوههٛ اهلل يف مًهههٜٔ اهلل ظههز وجههؾ، بًٔههديـ ظههـ 

ديـ إفٌهٚين جهزاه اهلل خهر بٔٝ اهلل ظهز وجهؾ ٓ يًِّهقن أن افنهٔخ حمّهد ٕهٚس افه

ًٚ إٔف أتك، ؾُٔػ ٌِٕغ هٗٓء، وفٔس هٗٓء افذيـ هداهؿ  ظْٚ وظـ ادًِّغ  ًٔ

اهلل ظهههز وجهههؾ، ٕريهههد ههههٗٓء افهههذيـ ههههؿ يتخٌىهههقن يف مًههههٜٔ اهلل ظهههز وجهههؾ، ـٔهههػ 

 تٌٌِٔٓؿ هٗٓء؟

شهههٌؼ اجلهههقاب، إٔهههٝ أن شهههًّٝ مهههٚ حهههدثتؽ بهههف، اذههههٛ إػ افٌٔهههٝ،  افنهههٔخ:

ّؾ، اذهٛ إػ ادحهؾ افهذي إٔهٝ تًّهؾ ؾٔهف وبِهغ مهـ حقفهؽ، إٔهٝ اذهٛ إػ افً

مههٚ خرجههٝ يف شههٌٔؾ اهلل ـههام يَقفههقن اجلامظههٜ، إٔههٝ تٌِههغ وهههذا مههـ أدب افرشههقل 

ظِٔف افًالم إٔف ـٚن إذا خىٛ يف افْٚس خٚصٜ يف احلند افٌُر يف احلٟ إـز 

ؾٌِِٔهغ » هؿ: ، ـٚن يىِٛ مـ افْٚس ويَهقل شافِٓؿ ؾٚصٓد، افِٓؿ هؾ بٌِٝ»ؿٚل: 

، ؾههههٚفتٌِٔغ أخههههل رء، واخلههههروج يف.. إٔههههٚ أرجههههق أن تٍههههرق بههههغ شافنههههٚهد افٌٚئههههٛ

 إمريـ.

 ًٕؿ ًٕؿ، أؾرق ؾّٓٝ ذفؽ. ًٕؿ. مداخِٜ:
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 ـقيس. افنٔخ:

ًٚ ظهـ اخلهروج إػ بهالد  مداخِٜ: ضٔهٛ، أن إٔهتؿ ذـهرتؿ جهزاـؿ اهلل خهر ظقوه

إٔههههتؿ، وفُههههـ ؿِههههتؿ  افٍُههههر دفِههههٝ ظههههـ هههههذا ينههههسط إػ ذوط ـثههههرة ذـرمتقهههههٚ

إؾوؾ مـ ذفؽ وأـد مـ ذفؽ هٗٓء افَهرى مهـ أههؾ افٌٚديهٜ وإظهراب افهذيـ 

ٓ قًْقن ؿراءة افٍٚكٜ حتك قًْقن افقوهقء، ههٗٓء افْهٚس ههؾ أذههٛ إفهٔٓؿ 

 إٔٚ، إذا ـْٝ أحًـ ؿراءة افٍٚكٜ..؟

ًٕؿ، اذهٛ إفهٔٓؿ وظِّٓهؿ مهٚ إٔهٝ ظهذ ظِهؿ بهف وبهس، اذههٛ وبٌِٓهؿ  افنٔخ:

 مٚ إٔٝ ظذ ظِؿ بف وبس.

 جزاـؿ اهلل خر. مداخِٜ:

ؾههه٘ذا شهههئِٝ شهههٗآً، تَهههقل: ٓ أدري، إٔهههٚ ظهههٚري إٔهههف بًهههض افْهههٚس ـهههام  افنهههٔخ:

بٌِْل وافًٓهدة ظهذ افهراوي ذههٛ إػ ؿريهٜ يهدظقهؿ، ؾقجهد أههؾ افَريهٜ يىقؾهقن 

ًٚ، ؾىٚي مًٓؿ، دٚذا؟ ؿهٚل: فٔجِهٛ ؿِهقهبؿ إفٔهف، إذا دظهٚهؿ  حقل ؿز يًّقٕف وفٔ

ٚ ﴿إػ اإلشههالم يًههًّقن مْههف، فُْههف إذا ؿههٚل  ههؿ ـههام يف افَههرنن افُههريؿ:  ْؿ َوَمهه هه ُُ  ٕ إِ

ُتْؿ َ َٚ َواِرُدونَ  ْٕ ْ َؿ َأ َٓ ُٛ َج ـْ ُدوِن اهلل ِ َحَه ٌُُدوَن ِم ًْ ٍٕروا مْف، ؾىٚي  [98]األنبيا  ﴾َت

ًٚ مهٚ يًٍهؾ ههذا افهع ذـهر.. ههذا افًٍه ؾ مًٓؿ حتك بِٛ ؿِقهبؿ، هذا فق ـٚن ظٚد

أبدًا، فُـ اجلٓؾ يٗدي بهٚحٌف أن يَع يف حمذوره افع هق خرج مهـ أجهؾ تٌْٔهف 

قا يف مثِهف، فُهـ ههق وؿهع يف ِهافْٚس أٓ يًَقا يف مثِف، مش أٓ يًَقا ؾٔهف، أٓ يًٍ

مثؾ هذا ادُْر مـ بٚب.. فًِؽ تًّع ؿٚظدة يتٍِظ هبٚ بًض افْٚس ممـ ٓ ظِؿ 

ـهالم ذظهل أبهدًا، ههذا ـهالم افٔٓهقد، افهذيـ ظْدهؿ: افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، هذا مهش 

يَتِهههههقن ويًهههههٌِقن ويًهههههٍُقن افهههههدمٚء، و.. و.. إػ نخهههههره: افٌٚيهههههٜ تهههههزر افقشهههههِٜٔ، 

ًٚ، أمٚ إذا ـٚن  ًٚ وؾَٔٓ ؾٚدًِؿ إذا ـٚن خرج فٔدظق دظقة ظٚمٜ بٛ أن يُقن ظٚد
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بٌِهقا ظْهل وفهق »خرج يهدظق ؾَهط ظهذ مهٚ ههق ظِهؿ بهف ؾٓهذا ـهام جهٚء يف احلهديٞ: 

، فُههههـ إٔههههٚ افههههذي أظرؾههههف أ ههههؿ يتقرضههههقنر ٕ ههههؿ ييْههههقن أ ههههؿ يٌٌِههههقن دظههههقة شيههههٜن

إذا  افًههٗال:اإلشههالم، ودظههقة اإلشههالم واشههًٜ وظريوههٜ جههدًا، ؾٖٕههٝ أن أحًههْٝ 

ذهٌٝ إػ افٌٚديٜ ودظق ؿ إػ مٚ تًرؾف مـ اإلشالم مٚ يف مٕٚع، فُـ دٚذا تٖخذ 

ـ ههذا افْيهٚم مهٚ إٔهزل اهلل ؾٔهف مخًٜ ظؼة مًؽ، دٚذا؟ هُهذا افْيهٚم ظْهدهؿ، فُه

 مـ شِىٚن.

 يٚ صٔخ هْٚ.. جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

فههق أن هههٗٓء افْههٚس افههذيـ يًْههل بٌِههتٓؿ مههٚ أظِههؿ مههـ أيههٜ واحلههديٞ  مداخِههٜ:

وـٕٚقا يف ؽوٛ اهلل ثؿ اهتدوا إػ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وفُـ ٕقاجف منُِٜ صًٌٜ 

ههههذا اإلًٕهههٚن هيتهههدي إػ اهلل ظهههز وجهههؾ، وفُهههـ أصهههحٚب جهههدًا يف ههههذه إيهههٚم، أن 

ًٚ يٌَقا يالحَقٕهف فهٔالً  هٚرًا، حتهك ظْهد  افًقء ورؾَٚء افًقء ممُـ ـٚن مًٓؿ شٚبَ

 ادًجد ظْدمٚ جرج مـ ادًجد يتٍَِقٕف حتك يوِقه ظـ..

 ظـ شٌٔؾ اهلل. افنٔخ:

ٚ احلهؾ ظهـ شهٌٔؾ اهلل ظهز وجهؾ، ؾِهق ههذا اإلًٕهٚن أو ههذا افنهخص، مه مداخِٜ:

حتك ٕحٍظ هذا افنخص افذي هداه اهلل ظز وجهؾ جديهد، مهٚ افًهٌٔؾ حتهك ٕحٍيهف 

 مـ هٗٓء افْٚس افذيـ يوِقن ظـ شٌٔؾ اهلل؟

اجلهههقاب ظْهههدٕٚ، فهههٔس اخلهههروج، وإٕهههام تهههرك اخلهههروج، وبوهههدهٚ تتٌهههغ  افنهههٔخ:

إصٔٚء، افًالج هق افٌَٚء حٔهٞ إٔهٝ مهع ههٗٓء افْهٚس افهذيـ اهتهدوا ظهذ يهديؽ، 

تٖخههذهؿ  ههرج مًٓههؿ ٓ، هههذا توههِٔؾ  ههؿ، إيههر ـٔههػ ؿههٚل ظِٔههف افهههالة  مههش أن

وافًههههالم.. متههههك يُههههقن اخلههههروج ومتههههك ٓ يُههههقن اخلههههروج، ٓ بههههقز فًِّههههِؿ أن 
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جههرج مههـ دار اإلشههالم إػ دار افٍُههر، وهههذا مًههروي، أن جههرج مههـ دار اإلشههالم 

 دار إػ دار افٍُهههههر، فُهههههـ افًُهههههس ههههههق افههههههقاب: أن جهههههرج مهههههـ دار افٍُهههههر إػ

اإلشهههالم، بهههؾ إٔهههٚ أؿهههقل: ٓ بهههقز أن  هههرج مهههـ احليههه إػ افٌهههداوة، ههههذا يُّهههـ 

جديههد بٚفًْههٌٜ فههًٌض افْههٚس! ٓ بههقز أن  ههرج مههـ احليهه إػ افٌههداوة، دههٚذا؟ 

ٕن احلوهههٚرة ؾٔٓهههٚ ظِهههؿ ؾٔٓهههٚ ثَٚؾهههٜ، ؾٔٓهههٚ مًهههٚجد، ؾٔٓهههٚ مهههدارس، ؾٔٓهههٚ.. ؾٔٓهههٚ إػ 

بًههههض افٌههههدو: مههههٚ ؾٔٓههههٚ إٓ تنههههقل، إٓ نخههههره، يف افٌههههداوة مههههٚ ؾٔٓههههٚ ؽههههر ـههههام يَههههقل 

، مًههروي شمههـ بههدا جٍههٚ»صههحراء، إٓ هههٚ افٌٚديههٜ، ثههؿ ؿههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

ًٚ ًٕههؿ مًههروي؟  ًٚ شمههـ بههدا جٍههٚ»مًْههك هههذا احلههديٞ ضًٌهه ، يًْههل: يهههٌح ضًٌههف جٍِهه

 :ًٚ ًٚ جٚؾهههه ًٚ، ويههههٖمر شمههههـ بههههدا جٍههههٚ»ؿٚشههههٔ ، ؾٚإلشههههالم يههههٖمر احليههههي أن ييههههؾ حيههههي

ًٚ، بهههههؾ يف زمهههههـ افٌهههههدوي أن يتحههههه ًٚ، ويْٓهههههك احليهههههي أن يتحهههههقل بهههههدوي قل حيهههههي

افرشههقل ظِٔههف افًههالم إظههراب افههذيـ ـههٕٚقا ئًنههقن يف افٌههقادي مههٚ ـههٚن يؼههـٓؿ 

يف افٌْٚئؿ افتل تٖ  إػ ادًهِّغ بًهٌٛ افٍتقحهٚت اإلشهالمٜٔ، إٓ بهق ئًنهقا 

 .¢يف احلي مع افرشقل 

ؾٖٕههٚ ضبههٝ فههؽ مههثالً أن بههغ اخلالصههٜ: يف خههروج مؼههوع يف بَههٚء مؼههوع، 

ًٚ، فُهـ  حيي وبغ بدوي، شٖضب فهؽ مثهؾ أههؿ مهـ ههذا بُثهر، ههق ذـرتهف نٍٕه

بقء أذـره أن بٚفتٍهٔؾ: ٓ بقز فًِِّؿ ـام يَع افٔقم مهع إشهػ أن يًهٚؾر 

مههههههـ دار اإلشههههههالم إػ دار افٍُههههههر ـٖمريُههههههٚ وبريىٕٚٔههههههٚ وأدٕٚٔههههههٚ، هْههههههٚك ـثههههههر مههههههـ 

ٚذا؟ ٕن اجلههق افههذي ئًنههقن ؾٔههف يههٗثر ؾههٔٓؿ، جههق ـههٚؾر جههق ادًههِّغ ئًنههقن، دهه

ؾههٚجر، جههق خالظههٜ، جههق.. جههق إػ نخههره، ٓبههد أن يىههًٌٓؿ بقههء مههـ تِههؽ إدواء 

افتههل يف تِههؽ إجههقاء، ظههذ افًُههس مههـ ذفههؽ، يههٖمر مههـ ؿههد يًههِؿ يف تِههؽ افههٌالد 

افٌٔئههٜ، إن  مههـ بههالد افٍُههر أن يًههٔش يف بههالد اإلشههالم، دههٚذا؟ دههٚ ذـرٕههٚه مههـ تههٖثر

، وههق بٔئهٜ اإلشهالم، وإن ـٕٚهٝ افٌٔئهٜ ؽهر ٝ افٌٔئهٜ صهٚحلٜ ـهٚن تٖثرههٚ صهٚحلًٚ ـٕٚ
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ًٚ، فههذفؽ ؿههٚل ظِٔههف افًههالم:  مههـ جههٚمع »صههٚحلٜ وهههل بٔئههٜ افٍُههٚر ـههٚن تٖثرهههٚ شههٔئ

إٔٚ بهريء »، وؿٚل: شادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»، وؿٚل: شادؼك ؾٓق مثِف

 .شٔؿ بغ طٓراين ادؼـغمـ ـؾ مًِؿ أؿٚم أو يَ

إذًا: افًُس هق افهقاب، ادؼك إذا أشِؿ بٛ أن هيٚجر مـ بِد افٍُر إػ 

بههالد اإلشههالم، أمههٚ ادًههِؿ أن يًههٚؾر مههـ بِههد اإلشههالم إػ بِههد افٍُههر هههذا ٓ بههقز 

ًٚ، وبًههض إحٚديههٞ افههقاردة تٗـههد فْههٚ مًْههك هههذه افؼههيًٜ افٌههراء يف هههذه  إشههالمٔ

ًٚ مهٚ ؿهقل افٌْهل ادًٖفٜ، ٓبد أ مثهؾ اجلِهٔس افههٚفح ـّثهؾ »: ¢ُٕهؿ شهًّتؿ يقمه

ًٚ، وإٔههٚ أظتزهههٚ ؾرصههٜ ـههام ؾًِههٝ  شبههٚئع ادًههؽ إمههٚ أن قههذيؽ أي: يًىٔههؽ مٕٚهه

مثهههؾ »مًههل جهههزاك اهلل خهههرًار ٕين يُّهههـ يقمئهههذ مههٚ ضِهههع بٔهههدي أن أجٚزيهههؽ خهههرًا: 

ًٚ  شاجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ إمهههٚ أن قهههذيؽ ، ـهههام أي: يًىٔهههؽ مٕٚههه

وإمههٚ أن تنههسي مْههف، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف »ؾًِههٝ إٔههٝ، مههٚ أخههذت ثّههـ افىٔههٛ هههذا، 

 .شرائحٜ ضٌٜٔ

ًٚ، وفُـ افربح  إذًا: اجلِٔس افهٚفح ظذ ـؾ حٚل إٔٝ إذا جٚفًتف تُقن رابح

درجهههٚت، أـهههز درجهههٜ ـٌهههٚئع ادًهههؽ يًىٔهههؽ مهههٚن، ادرتٌهههٜ افثٕٚٔهههٜ: تنهههسي مْهههف 

ومثهههؾ »نخهههره، ظهههذ إؿهههؾ تنهههؿ رائحهههٜ ضٌٔهههٜ: أحًهههـ مهههٚ تْهههزل افًهههقق وتهههدور إػ 

، شاجلِٔس افًقء ـّثؾ احلداد إمٚ أن قرق ثٔٚبؽ وإمهٚ أن تنهؿ مْهف رائحهٜ ـرهيهٜ

هههذا حههديٞ يٌههغ فههؽ تههٖثر افٌٔئههٜ مههـ خههر أو ذ، وأظيههؿ مههـ هههذا يف بٔههٚن أو يف 

تهقير هذا افتٖثر حديٞ يف افهحٔحغ ظـ أع هريرة ريض اهلل تًٚػ ظْف ؿهٚل: 

ًٚ بٌهر حهؼ، ثهؿ »: ¢ل رشقل اهلل ؿٚ ـٚن رجؾ ؾّٔـ ؿٌُِؿ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕه

صههق مًْههك؟ مههٚ دل  شأراد أن يتههقب، ؾًههٖل ظههـ أظِههؿ أهههؾ إرض ؾههدل ظههذ راهههٛ

ؾهذهٛ إفٔهف وؿهص ظِٔهف افَههٜ: إٔهف إٔهٚ »ظذ ظهَٚل، دل ظهذ متًٌهد راههٛ جٚههؾ: 
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ًٚ، هههؾ يل مههـ تقبههٜ؟ ؿههٚل: ؿتِههٝ افًههدد ـِههف وتٍُههر  رجههؾ ؿتِههٝ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ههذا رجهؾ ذيهر افهذي ؿتهؾ أراق تًهًٜ وتًهًغ ٍٕهس بٌهر  شإٔؽ تتقب ٓ تقبٜ فهؽ

حؼ مٚ هق بًٔد ظِٔف أن يُّؾ افًهدد وهُهذا ؾًهؾ، ؿىهع رأس افراههٛ ههذا وـّهؾ 

افًدد مْف مٚئٜ، فُـ افرجؾ اِص، صحٔح ؾٚجر ؿٚتؾ، فُْهف اِهص مهـ حٔهٞ 

يف هههذه ادههرة ظههذ ظههَٚل،  ل  ل حتههك دَ ؾههام زال يًههٖ»إٔههف يٌحههٞ ظههـ ضريههؼ افتقبههٜ، 

، صهقؾقا افٍهرق شؾذهٛ إفٔف وؿٚل فف: إٔٚ ؿتِٝ مٚئٜ ٍٕس بٌر حهؼ ههؾ يل مهـ تقبهٜ

بغ افًَٚل وبهغ اجلٚههؾ، ؾهْحـ ٕخنهك إٔهف يَهع افتٌٌِٔهل يف مثهؾ مهٚ وؿهع افراههٛر 

ومـ ققل بْٔهؽ وبهغ افتقبهٜ، وفُْهؽ بهٖرض شهقء »ٕٕف ؽر ظَٚل، افًَٚل ؿٚل فف: 

خرج مْٓههٚ إػ إرض افٍالٕٔههٜ.. وفُْههؽ بههٖرض شههقء ؾههٚخرج مْٓههٚ إػ افَريههٜ ؾههٚ

 .شافٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ ؾخرج

إذًا: هذا ؾًالً يريد أن يتقب، دٚذا؟ ظهؿ يًهٖل ظهـ ظهَٚل دهٚ دل ظهذ ظهَٚل ؿهٚل 

فهههف: اتهههرك افَريهههٜ افتهههل إٔهههٝ ظنهههٝ ؾٔٓهههٚر ٕ هههٚ ؿريهههٜ ؾهههٚجرة تًْٔهههؽ ظهههذ ادُْهههر، 

، بهدك تىهقل ششّع وأضٚع وخرج»ٜ: ٔاذهٛ إػ افَريٜ افٍالٕوفذفؽ اخرج مْٓٚ و

ؾخهههرج »بٚفهههؽ صهههقيف، مهههٚدام ضقفهههٝ ـهههؾ ههههٚ ادهههدة ههههل، مهههٚ بَهههك ظِٔهههؽ إٓ ؿِهههٔالً، 

يّقهه إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ، يف افىريههؼ جههٚءه ادههقت، تَههدير افًزيههز افًِههٔؿ، 

مالئُهٜ  ؾتْٚزظتف مالئُهٜ افرمحهٜ ومالئُهٜ افًهذاب ـهؾ يهدظل أن ههذا مهـ حههتْٚ،

، وادالئُهٜ ٓ يًِّهقن إٓ مهٚ أظِّٓهؿ اهلل، ؾٓهؿ شافًذاب: ؿتؾ مٚئٜ ٍٕهس بٌهر حهؼ

يًِّقن أن هذا ؿٚتؾ مٚئٜ صخص بٌر حؼ، ٓ يًرؾقن تقبتف، فُـ مالئُٜ افرمحٜ 

اختِػ افٍريَٚن مـ يٌَض روحف، »أظِّٓؿ اهلل ظز وجؾ بٖٕف تٚب إػ اهلل وإٔٚب: 

ًٚ، وؿهههٚ ل  هههؿ: ؿًٔهههقا مهههٚ بْٔهههف وبهههغ ـهههؾ مهههـ افَهههريتغ إػ أي ؾٖرشهههؾ اهلل إفهههٔٓؿ مُِههه

افَههريتغ ـههٚن أؿههرب ؾههٖحلَقه بٖهِٓههٚ، ؾَٚشههقا ؾقجههدوه أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح 

 .شأهِٓٚ مـ افَريٜ افتل خرج مْٓٚ، ؾتقفتف مالئُٜ افرمحٜ
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إذًا: افٌٔئٜ تٗثر، ؾٚفذي يذهٛ فِدظقة إذًا مًْك هذا افُالم ـِف ـتِخٔص افذي 

ًٚ وٓ يٍُل أن يُقن ظٚبدًا.جرج فِدظ  قة بٛ أن يُقن ظٚد

ًٚ: ٓ فٌَٔك يف تِؽ إرايض ادقبقءة مًْك وفٔس مٚدة، وإٕام يٌِغ افدظقة  ثٕٚٔ

 ثؿ يًقد إػ مٚ هق ؾٔف.. بدري!

 ... مداخِٜ:

ادٓههؿ: هُههذا يٌٌْههل فًِّههِؿ أن يٍٓههؿ افؼههع ظههذ حههدود مههٚ جههٚء يف  افنههٔخ:

 افُتٚب وافًْٜ.

ٍرق بغ اخلروج فِهدظقة وبهغ أن يٌِهغ أي مًهِؿ أخهٚه ادًهِؿ خالصٜ: ٕحـ ٕ

 مٚ تًِّف مـ افًِؿ، أن تٍوؾ.

 احْٚ اخسٕٚ إن صٚء اهلل ... مـ ظِؿ افنٔخ إن صٚء اهلل. مداخِٜ:

 ... مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ًٚ، وـٚن ههذا يف افٌهٚل ههٗٓء احلهديثغ  مداخِٜ: ضٔٛ، ذـرتؿ إٔتؿ احلديثغ نٍٕ

أذـرهٚ اشتٌدآً بام ظْدي، ؾٖؿقل: إٔتؿ ذـرتؿ أن افٌٔئهٜ، بهٛ أن تُهقن افٌٔئهٜ  أن

شِّٜٔ  ذا اإلًٕٚن افتٚئٛ، وفُـ إٔتؿ تًِّقن أن يف مثالً افًٌَهٜ، وؿهد ؿِْهٚ يف 

افٌدايههٜ، ٓ تقجههد افٌٔئههٜ، افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ ٓ تقجههد، فههق ؿِْههٚ يهههع هههذا افرجههؾ وإٔههف 

ٜ وافًهٚظتغ، بِهس يف بٔئهٜ صهٚحلٜ يف بٔهٝ اهلل ظهز يًَد مًْٚ بِس مًْهٚ افًهٚظ

وجههؾ أو يف مْههزل أحههد افْههٚس افههذيـ يًْههل يِتزمههقن مههْٟٓ أهههؾ افًههْٜ واجلامظههٜ 

شٚظٜ أو شٚظتغ، ؾًٌد ذفؽ يريد أن يذهٛ فٌٔتف، يتٍَِف أهؾ افًقء، ؾٖؿقل: يًْل 

ًهٚء ذـرتؿ اجلِٔس افهٚفح، ؾٓق ههذا افرجهؾ يًْهل اإلًٕهٚن ... جهٚء مهع إٔهٚس جِ
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مثِٓؿ مثؾ اجلِٔس افهٚفح وـهٕٚقا أـثهر مهـ ٍٕهر واحهد، وجِهس وإيهٚهؿ يف مُهٚن 

أصٌح مـ هذا ادُٚن مثؾ افَريٜ، مثؾ افَهرى ههذه ؿهرى افٌٚديهٜ ٓ يقجهد ؾٔٓهٚ ؾهتـ 

ـٍهههتـ افًْهههٚء يف ادهههدن احليههه، افَهههرى  ِهههق مهههـ ههههذه افٍهههتـ، إٓ أن يُهههقن ؾٔٓهههٚ 

ًرا ﴿: افْههههههٚس أههههههههؾ إظهههههههراب ـهههههههام وصهههههههٍٓؿ اهلل ظهههههههز وجهههههههؾ ههههههه ٍْ ـُ دُّ  َراُب َأَصههههههه إَْظههههههه

ٚ ٚؿًه ٍَ ، وفُهـ فهٔس ههذا بٌٔتْهٚ، إٕهف يًْهل افٍهتـ حهقل ههذا اإلًٕهٚن مهـ [91]الت بة ﴾َوِٕ

ؾتـ ًٕٚء وؾتـ زخرؾٜ افدٕٔٚ ٓ تقجد يف هذه افَرى، بًد ذفؽ يُقن هذا اإلًٕٚن 

يف بٔهههٝ اهلل ظهههز وجهههؾ حقفهههف ممهههـ يهههذـرون اهلل ظهههز وجهههؾ مهههثِٓؿ ـّثهههؾ اجلِهههٔس 

 ٓ يرى افٍتـ أمٚم ظْٔٔف، ويٌَك يف ذـر اهلل هذا..افهٚفح 

ـههههؾ افُههههالم افههههع ظههههؿ بتحُٔههههف هههههق ـالمههههل إٔههههٚ، فُههههـ مههههٚ ظالؿههههٜ هههههذا  افنههههٔخ:

ًٚ، ؾهٚٔن.. ومهٚ  بٚخلروج يٚ أخل بهٚرك اهلل ؾٔهؽ ادَهْـ ادهْيؿ افهع حُْٔهٚ ظْهف نٍٕه

 ظالؿٜ هذا افُالم بٚفذهٚب إػ أمريُٚ وأوربٚ؟

 أؿهد افذهٚب إػ أمريُٚ وهذا، أؿههد افهذهٚب إػ إٔٚ ٓ أؿهد.. ٓ مداخِٜ:

 هذه افَرى..

يههٚ أخههل ٕحههـ ٕحُههل ظههـ دظههقة ؿٚئّههٜ أن، إٔههٝ مههٚذا تَهههد، إٔههٚ أؿههقل  افنههٔخ:

فهههؽ: إٔهههٝ كُهههل ظْهههف أن، ٕحهههـ ههههذا ـالمْهههٚ، فُهههـ ٕحهههـ ٕهههتُِؿ ظهههـ اخلهههروج 

ٗـههد ادًههّك بخههروج يف شههٌٔؾ اهلل، إٔههٝ تيههـ إْٔههٚ ُْٕههر افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ، وٕحههـ ٕ

فههؽ افٌٔئههٜ افهههٚحلٜ وأثرهههٚ وافٌٔئههٜ افىٚحلههٜ وأثرهههٚ، ٕحههـ ٕههذـر فههؽ هههذه إصههٔٚء، 

ؾٖٕهههٝ أن تدٕهههدن حهههقل مهههٚ ظْهههدٕٚ، ٕحهههـ ٕدٕهههدن حهههقل مهههٚ ظْهههد ؽرٕهههٚ ممهههٚ يًهههّقٕف 

بههٚخلروج يف شههٌٔؾ اهلل، ؾههٚٔن إٔههٚ ضبههٝ فههؽ مههثالً أمههٚ تًِههؿ أن اجلامظههٜ يههذهٌقن 

 إػ أوروبٚ، ؿؾ يل ًٕؿ.

 إٔٚ أظِؿ ذفؽ.ًٕؿ..  مداخِٜ:
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ًٚ. افنٔخ:  ضٔٛ، هذا فف ظالؿٜ بُالمؽ؟ ؿؾ ٓر ٕٕف فٔس جقًا صٚحل

ًٚ. مداخِٜ:  فٔس جقًا صٚحل

ضٔههٛ، ؾٖٕههٚ أخههٚفػ هههذا اخلههروج وأؤيههد هههذا افٌَههٚء، ؾٖٕههٝ أن تَههقل:  افنههٔخ:

ـَ  ر حقفههههؽ  ٚظههههٜ ث هههه ادديْههههٜ افتههههل إٔههههٝ ؾٔٓههههٚ أن هْههههٚ افًٌَههههٜ، إٔههههٚ ٓ أؿههههقل فههههؽ: 

ٓهؿ يّنهقا مهع  ٚظهٜ صهٚحلغ، ِ  هٗٓء افذيـ هداهؿ اهلل وَخ  صٚحلغ وجٔٛ مـ

ًٚ جهدًا حٔهْام  ًٖ ؾٚحنه إٔٚ إُٔر هذا؟ إٔٚ أدظق إػ هذا يٚ أخهل، إٔهٝ أن  ىهع خىه

تُرر ظذ مًٚمع افْٚس وظذ مًٚمًل أصٔٚء ٕحـ ٕهديـ اهلل هبهٚ وٕتَهرب إػ اهلل 

، يٚ أخل مٌْع افتّر هْٚك، هبٚ، ويُقن مثِؽ ـام ؿٔؾ ؿدياًم: ـْٚؿؾ افتّر إػ هجر

َهههههقل بًِهههههْٕٚٚ ٕحهههههـ: ههههههذه بوهههههٚظتْٚ ردت إفْٔهههههٚ، أيهههههش تُِهههههؿ إٔهههههٝ، ٕحهههههـ تؾٖٕهههههٝ 

مقوهههقظْٚ اخلهههروج ادًهههروي ادًهههّك: خهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل ثالثهههٜ أيهههٚم أربًهههغ 

يههقم.. إػ نخههره، اتههرك أهِههؽ، اتههرك صههٌِؽ وٓ تًههٖل ظههـ أي رء، ومههـ افههذي 

ٚجهههٜ إػ اجلهههق افههههٚفح، يُّهههـ افٔهههقم جهههرج؟ ههههق افهههذي إٔهههٝ كُهههل ظْهههف إٔهههف بح

بُِّههٜ شههًّٓٚ مههـ أحههد إخقإْههٚ هههٗٓء افتٌٌِٔٔههغ واهلل ؾههتح فههف ؿٌِههف فسيههامن ونمههـ 

ًٚ يٖخذوه ويًحٌقه مًٓؿ إػ أيـ؟ إػ افٌداوة فَِريٜ ربام فِْٓد  وبدأ يهع، رأش

افًهههْد.. إػ نخهههره، ههههذا مهههٚ يههههِح، مهههش ههههذا مقوهههقظْٚ افهههع إٔهههٝ كُهههل ؾٔهههف، 

هذا اخلروج هٚ افع إٔٝ تًرؾف جٔدًا ومٚ فؽ بحٚجٜ إػ ذح إيٚه، أمٚ مقوقظْٚ 

إبهههٚد جهههق صهههٚفح فْهههٚس تهههٚبقا وإٔهههٚبقا إػ اهلل ظهههز وجهههؾ؟ ؾٓهههذا ٕحهههـ افهههذي ٕريهههده 

فِْٚس ـؾ افْهٚس، ؾٌهٚرك اهلل ؾٔهؽ، افهَْط افتهل أثر هٚ مهٚ ههل مقوهقع بحهٞ أوًٓ، 

يؿ ادَههْـ بٖصههٔٚء وٓ هههل مقوههقع خههالي، مقوههقع اخلههالي هههذا اخلههروج ادههْ

ًٚ: دههههٚذا ٓ يٍتتحههههقن دروشههههٓؿ وـِّههههتٓؿ بخىٌههههٜ  فههههٔس مههههـ افًههههْٜ، إٔههههٚ ذـههههرت نٍٕهههه

احلٚجههٜ؟ دههٚذا ؿههؾ يل؟ إمههٚ أن يًِّههقا افًههْٜ ومههع ذفههؽ يًٚـًههق ٚ، أو ٓ يًِّههقن 
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 افًْٜ وفذفؽ هؿ ٓ يًِّقن هبٚ أحالهٚ مره، صق بدٕٚ َٕقل.

قٕهٚ يف ـتهٌُؿ ومهراجًُؿ افتهل إٔهتؿ جهزاـؿ اهلل خهر دائهاًم ـهام ظقدمت مداخِٜ:

 ون يف خىٌٜ احلٚجٜ.ؤتُتٌق ٚ، تٌد

 ضٔٛ. افنٔخ:

وفُـ إذا ٕيرٕٚ إػ ـتٛ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ أو افًالمٜ ابـ افَٔؿ  مداخِٜ:

جتدهؿ ٓ يذـروا هذه خىٌٜ احلٚجٜ  ،اجلقزيٜ أو إػ نخره مـ افًِامء أو افْقوي

ًٚ، مههههع أ ههههٚ.. ٕحههههـ ٕٖخههههذ بًٍههههؾ رشهههه وٓ ٕٖخههههذ ؾًِٓههههؿ، فُههههْٓؿ ٓ  ¢قل اهلل  ٚئٔهههه

ًٚ، َل يذـروا يًْل خىٌٜ احلٚجٜ يف مَدمٜ ـتٌٓؿ.  يذـرو ٚ  ٚئٔ

إٔههٝ أن ٕههٚؿض ومَْههقض، إٔههٝ ٕههٚؿض ومَْقض،)إَىههٚع( مههٚ أؾٓههؿ  افنههٔخ:

مههـ ـالمههؽ مههع إٔههف يف رد ظِٔههؽ ـٌههر جههدًا، إذا ـْههٝ إٔههٝ مهههٔٛ وٓ أؿههقل إٔههٝ 

أن ابههههـ تّٔٔههههٜ و ابههههـ افَههههٔؿ اجلقزيههههٜ مههههٚ صههههٚدقر ٕٕههههؽ صههههٚدق، إذا ـْههههٝ مهههههٔٛ 

يذـروا هذه اخلىٌٜ، فُـ افرشقل ذـرهٚ وإٔٝ تَقل: مهع رشهقل اهلل، صهق افٍٚئهدة 

 مـ ؿقفؽ إٔف ابـ تّٜٔٔ ٓ يًٍؾ؟ مـ صٚن تالؿل ظذر جلامظتؽ؟

 ... مداخِٜ:

 اشّح يل.. اشّح يل، إذًا: مـ صٚن أيش، دٚذا تذـر؟ افنٔخ:

 يًْل بس مرد افًِؿ فٔس إٓ. ٓ، دجرد فًِِؿ مداخِٜ:

يههٖخل إٔههٚ أظِههؿ هههذا وراح أرد ظِٔههؽ أن، ابههـ تّٔٔههٜ ٕحههـ أخههذٕٚ هههذه  افنههٔخ:

افًْٜ، ابـ تّٜٔٔ هق افذي أحٔٚ ههذه افًهْٜ، فُهـ فهٔس ههذا بهٕٚمر افقاجهٛ يف ـهؾ 

ـتههٚب يف ـههؾ ـتههٚب، إٔههٚ واحلّههد هلل فًِّههل بجٓههؾ ادًههِّغ افٔههقم هبههذه افًههْٜ إٔههٚ 

ومْههف إٔههٚ اشههتٍدت هههذه افًههْٜ، مههـ بًههض ـتٌههف،  ،أـثههر مههـ ابههـ تّٔٔههٜأواطههٛ ظِٔٓههٚ 
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فُـ احلديٞ صحٔح يف مًهِؿ مهذـقر هبهذا، ؾٖٕهٝ أن دهٚ تَهقل: إيهف جهزاك اهلل 

خر إٔٝ هٚ افًْٜ تًّؾ هبٚ.. فُـ ابـ تّٜٔٔ ـٚن يًّهؾ.. أيهش وراء ههذا افُهالم؟ 

وتىًهـ ؾٔهف إٔهف اهٚفػ  فق أدء افيـ: يًْل إٔٝ تريد أن تٌّز مـ ؿْٚة ابهـ تّٔٔهٜ

 فًِْٜ مٚ تريد هذا صح، إذًا: مٚذا تريد؟ فًِِؿ! أيش افٍٚئدة ...

 ظذر  ٗٓء مثؾ ظذر.. مداخِٜ:

... هذا هق، طٓر مٚ وراء إـّٜ، طٓر مٚ وراء إـّٜ، إٔٚ أظهذر ههٗٓء  افنٔخ:

 ًٚ ًٚ  -أظهط بٚفهؽ-مٚ أظذر هٗٓء، فٔش؟ أن إٔٝ تَدم إيل حجٜ ظِهٔٓؿ نشهٍ ، نشهٍ

دٚذا؟ مـ ؾوؾ اهلل ظهز وجهؾ ظهع إٔهف ههٚ اخلىٌهٜ ههذه مهٚ ـْهٚ ًٕهًّٓٚ مهـ خىٔهٛ 

يف افدٕٔٚ، دٕٔٚ اإلشالم ـِٓٚ، ٓ يف افنهٚم وٓ يف احلجهٚز وٓ يف افًهًقديٜ.. إػ 

نخره، فُـ ربْٚ أ ّْٚ أحْٔٔٚ هذه افًهْٜ وأفٍْهٚ رشهٚفٜ بًْهقان: خىٌهٜ احلٚجهٜ افتهل 

ًٚ يًِّٓٚ أصحٚبف ¢ـٚن رشقل اهلل  ، إتؼت هذه اخلىٌهٜ وجتهدهٚ تًهًّٓٚ أحٕٔٚه

مههـ بًههض اخلىٌههٚء افههذيـ فًٔههقا مًْههٚ ظههذ اخلههط، دههٚذا؟ ٕٕههف منههٔٓؿ مًْههٚ ظههذ 

اخلهههط بهههدهٚ جٓهههٚد بهههدهٚ مٚهبهههٜ ادٌتدظهههٜ وافىهههرق وادتًههههٌغ فِّهههذاهٛ وإػ 

نخره، فُـ هذه خىٌٜ ودظٚء وإػ نخهره، مهٚ ؾٔٓهٚ ادجٚهبهٜ افتهل كتهٚج إػ رء 

ٓههٚد وإػ نخههره، ؾًْههًّٓٚ مههـ أؾههراد مههـ  ٚظههٚت أخههرى فًٔههقا مًْههٚ ظههذ مههـ اجل

اخلهههط، دهههٚذا؟ فًهههٓقفتٓٚ، ومهههٚ بهههٚل  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ افهههع بٍٔتتحهههقا ـِام هههؿ مٓهههام 

 ،ًٚ ـٕٚههٝ ؿهههرة، مٓههام ـٕٚههٝ بٚجههٜ، تًرؾههقن ـِّههٜ بٚجههٜ؟ هههذه فٍيههٜ شههقريٜ ضًٌهه

 ؟بٚجٜ: يًْل: )دهٚن َجَرد( صق بتَقفقا إٔتؿ مٚ ين ظٚري

 ـٚحلٜ. مداخِٜ:

 ـٚحلٜ أحًْتؿ. افنٔخ:

 ... مداخِٜ:
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إيف، ؾُِّٜ ئَِٓٚ هذا افرجؾ متحّس ظٚمل يُن يف أيٜ، يُن يف  افنٔخ:

احلههديٞ ٓ يًههري يَههرأ يَههقل: افُِٔنههٜ هههذه: ٓ حٔههٚة وٓ ٕجههٚح وٓ ؾههالح فْههٚ إٓ 

صهالة  بُذا وـذا، وبًهديـ شهَِٔل ـِّهٜ حيهة ؾهالن.. إػ نخهره، ؾْرجهق إٔهف بًهد

افًهههْٜ جتًِهههقن تًهههًّقن، ضٔهههٛ يهههٚ أخهههل ؿهههؾ: إن احلّهههد هلل ٕحّهههده وًٕهههتًْٔف.. 

شتُقن ذـرت اهلل وذـرت خىٌهٜ رشهقل اهلل إػ نخهره، دهٚذا  ٚظهٜ افتٌِٔهغ افهع 

دائاًم يدٕدٕقا حقل افًْٜ، مٚ قٔقا هذه افًهْٜ، واجلامظهٚت إخهرى افهع مهٚ ههل 

ٚذا؟ ٕٕههف هههذه هههل افىريَههٜ، افرجههؾ مًْههٚ ظههذ اخلههط ظههذ افًههْٜ حههٚؾيقا ظِٔٓههٚ دهه

افهههقيف ظْههدمٚ يَِههـ أتٌٚظههف أوراد وأذـههٚر، شههتَِك أـثههر هههذه إذـههٚر ٓ صههِٜ  ههٚ 

بٚفًْٜ هل ادتًُّغ ؾٔٓٚ ـٖ ٚ مـ وحهل افًهامء، دهٚذا؟ افنهٔخ هُهذا، افىريهؼ 

هُههذا، مههثِام يَقفههقن افٔههقم: افَههٕٚقن هُههذا، يههٚ أخههل هههذا افَههٕٚقن اههٚفػ فِؼههع، 

فْيههٚم، ؾٚدنههُِٜ إٔههف أيههْام أتٔههٝ  ههٚ جتههدهٚ بٚجههٜ، جتههدهٚ جههرداء ـٚحِههٜ هُههذا ا

ـام ؿٔؾ، إٔٚ أذـر مرة وهذه ؾٔٓٚ ُٕتٜ وؾٔٓٚ ظزة، وإٔٚ صٚب يُّـ حلٔتل مهزؽزة 

ًٚ، دخِٝ ادًجد يف ظْهدٕٚ يف دمنهؼ يف ادًهٚجد تقوهع خنهٌٚت مهـ  ـْٝ صٚب

افًْهؾ بهال مٗاخهذة صٚن ووهع افًْهٚل، مثهؾ صهْدوق صهٌر يًْهل، إٔهٚ ؾهٝ ووهًٝ 

ههههذه افٌَِهههٜ وههههذه افههههْدوق ههههذا حمىهههقط هُهههذا ووهههًتف هُهههذا، يًْهههل بهههقزه إػ 

افٌَِٜ مثالً وافًُٛ إػ مٚ يَٚبؾ ادهِغ، واحد صٔخ درويش جٚفس ؿٚل يل: يٚ 

ؾههالن حههط افًْههؾ هُههذا، بههدل مههٚ كىههف هُههذا حىههف هُههذا، يًْههل: حىٔتههف بههٚفىقل 

ا شهههٔدي ؾهههالن ـهههٚن يًّهههؾ، اهلل أـهههز! حىهههف بهههٚفًرض، ؿِهههٝ فهههف: دهههٚذا؟ ؿهههٚل: هُهههذ

شههٔدي ؾههالن ـههٚن يًّههؾ هُههذا، فُههـ شههٔدي حمّههد مههٚ بِٔتٍتههقا ـٔههػ ـههٚن يًّههؾ، 

فذفؽ بٚفتٚيل أوراد افنٚذيل ؽر أوراد افَٚدري أوراد افتٔجٚين .. إػ نخره، دٚذا 

ٓ قٍيههقن ظههذ أوراد افرشههقل ظِٔههف افًههالم ظههذ إؿههؾ ـّحههٚؾيتٓؿ ظههذ أوراد 

 صٔقخٓؿ؟
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تٌِٔغ مٚ أظري إٔٝ تًري هذا أو ٓ، مـ رئًٔهٓٚ مهـ صهٔخٓٚ افٔهقم يف افًكه اف

 احلٚض، أفٔس واحد ظَٚل هْٚك يف ا ْد أو يف افٌٚـًتٚن؟

 حمّد ... مداخِٜ:

 ضٔٛ، هذا يٌٚيع أتٌٚظف ظذ أربًٜ ضرق صقؾٜٔ، هذا شْل هُذا؟! افنٔخ:

 مٚ هل؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 مٚ هل أربع ضرق؟ مداخِٜ:

ضههرق افَْنههٌْديٜ ومههٚ أدري أيههش.. افنٚشههتٜٔ مههٚ أدري مههٚ هههل إشههامء  فنههٔخ:ا

 واهلل مٚ أحٍيٓٚ..

 .... افنٚذفٜٔ.. مداخِٜ:

 وفٔس مـ افيوري إٔف.. افنٔخ:

 ... افٌجًتٜٔ. مداخِٜ:

 بجًتٜٔ، إيف، إير افٍِيٜ أظجّٜٔ.. افنٔخ:

 ... ذفؽ. مداخِٜ:

افىهرق؟ فهٔس مٓهؿ، ادٓهؿ إٔهف فًٔهٝ ادٓؿ بٚرك اهلل ؾٔؽ، مٚ ههل ههذه  افنٔخ:

مههـ ضريهههؼ حمّهههد ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، دههٚذا ههههذا افرجهههؾ افًهههَٚل افٍٚوهههؾ افهههع 

يَِههـ افْههٚس ههههذه افىههرق ـِٓههٚ، دهههٚذا ٓ يْهههح إخقإههف أ هههؿ يقاطٌههقا ظههذ خىٌهههٜ 

احلٚجٜ، ترى هذا رجؾ ظهَٚل ؾٚوهؾ ٓ يًهري خىٌهٜ احلٚجهٜ؟ إٔهٚ ٓ أتههقر إٔهف مهٚ 

ٜ، إذًا: دٚذا ٓ يْؼوهٚ بغ أصحٚبف، ودهٚذا ههؿ ٓ يتًٌهقن إذا يًري خىٌٜ احلٚج
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ـههٚن أمههرهؿ؟ إٔههٚ أظتَههد هههق مههٚ أمههرهؿ، هههق مههٚ ظِّٓههؿ هههذه اخلىٌههٜ خىٌههٜ احلٚجههٜ، 

وفههذفؽ تَِههٚهؿ حمههٚؾيغ فٔتّٔههزوا ظههذ افههدظقات إخههرى هبههذه آؾتتٚحٔههٜ افتههل 

ٚبًٜ رشقل اهلل، ثؿ ههؿ ٓ ٕحُل ظْٓٚ، إٔف ؾٔٓٚ مثالً تذـر بٖن افٍالح وافْجٚح بّت

 ، ؾًذ ـؾ حٚل ٕحـ..¢يتٚبًقن رشقل اهلل 

يههٚ صههٔخ فههق شههّحٝ.. ظٍههقًا يههٚ إخقإههٚ، يف ظْههدي بّْٚشههٌٜ اخلههروج يههٚ  مداخِههٜ:

صهههٔخْٚ، ظْهههدٕٚ جهههٚر يف افًهههقق يًّهههؾ تهههٚجر، ههههداه اهلل ظهههز وجهههؾ فِههههالة وفسبٔهههٜ 

ًٚ تههردد ظِْٔههٚ هُههذا رء بًههٔط، وبًههدهٚ ؿههٚل: إٔههٚ أريههد أن  افِحٔههٜ، وبًههد مههدة ضًٌهه

ًٚ، ؿٌؾ اخلروج ظٍقًا صٔخْٚ ـٕٚقا ينُقن أهِف أمف وأبقه وأخقاتفر ٕٕهف  أخرج ضًٌ

شٚــ يف صَٜ مـ صَؼ ؾٔٓٚ ظامرة يًْل ـؾ إخقإف شٚـْغ ؾٔٓٚ، ـٚن بل يَهقل 

يل: يههٚ أبههٚ فههٔذ، مههٚذا شههٖؾًؾ مههع أوٓدير ٕ ههؿ دائههاًم جدتههف تههٖثر ظِههٔٓؿ كيهه، 

ل ـذا تًٚل ـذا، ؿِٝ: ٓزم تْتٌف ظذ أوٓدك وٓزم ـذا ودائاًم تٍِزيقن ظْدٕٚ تًٚ

أذـره، ويهىحٛ دائاًم أوٓده مًف إػ ادًجد، مًجد ظّر افذي ههق ظْهدٕٚ يف 

 افزرؿٚء.

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

وؾجٖة افتػ ظِٔف أحد افنٌٚب مهـ رجهٚل افتٌِٔهغ وؿهٚل فهف: أن اخهرج،  مداخِٜ:

ْههٚ أوٓده يف ادًههجد يهههِقن أبههدًا، واهلل هههذا وؾًههالً يًْههل خههرج مًههف، مههٚ ظههدٕٚ رأي

افُهههالم إٔهههف صهههحٔح افهههع إٔهههٚ أؿقفهههف، وأ هههؾ بٔتهههف بًهههدمٚ ـهههٚن.. ورجًهههٝ بْتهههف إػ 

افتٍِزيقن مع جد ٚر ٕٕهف أيهش ـِٓهؿ بًهامرة واحهدة أي ًٕهؿ، ؾٓهق ٓ يهزال صهٔخْٚ 

ًٚ جرج أربًٜ صٓقر ومٚ قٔد ظذ بٔتف ويرجع ظهذ بٔتهف، وبٔتهف أن به دل مهٚ أحٕٔٚ

 يهِحف ويْتٌف ظِٔف، أن بٔتف يرجع إػ اخلِػ.

أن ٕههامذج يههٚ أخ ـثههرة وـثههرة جههدًا، ٕحههـ مْههذ بوههع صههٓقر ذهٌْههٚ إػ  افنههٔخ:
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أيهـ أبهق ظٌهد  ،مىٚر ظامن ٓشتٌَٚل أحد افؤقي ٓ أظهري مهـ ـهٚن.. أبهق ظٌهد اهلل

 اهلل ؟

 ... أي ًٕؿ.مداخِٜ:

 وافؤػ هٚ هق. مداخِٜ:

 ؟ـْٝ مًل افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

 هٚه؟ افنٔخ:

 ... مداخِٜ:

ادٓههؿ رأيْههٚ صههٚب مِتحههل ٓ أظههري إٔههٝ حُٔههٝ مًههف حتههك ظرؾْههٚ إٔههف  افنههٔخ:

 يريد أن يْزل مًْٚ إػ ظامن مـ مىٚر ظامن.

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ؿِٝ فف: إٔٚ مًهل ههٚهل شهٔٚر ، ؿِهٝ فهف: تٍوهؾ، رـهٛ مًْهٚ، ضًٌٔهل  افنٔخ:

ذهٌٝ.. إػ نخره، وإذا بف قُل فْٚ إٔف حي مٚصغ يف افىريؼ: أيـ ـْٝ.. أيـ 

مهٗمتر  ٚظهٜ افتٌِٔههغ افهذي ظَههد مهٚ أدري يف ـراتقهه يف ؽهره ًٕههٔٝ، ادٓهؿ ـههؿ 

 ؿدر اددة يٚ أبٚ ظٌد اهلل افع ؿوٚهٚ، تذـر؟

 ٓ واهلل. مداخِٜ:

ادٓؿ ظٚش مدة ضقيِٜ ؾٔٓٚ، ؿِٝ فهف: مهٚ ههل افُِهامت وادحهٚضات  افنٔخ:

ٚش مدة ضقيِٜ هْٚك ثالثغ يقم أؿؾ أـثر ًٕٔٝ، واهلل وهق مهـ افتل شًّتّقهٚ، ظ

اجلامظهههٜ افهههذي قيههه مًٓهههؿ دائهههاًم يَهههقل: واهلل مهههٚ شهههًّْٚ رء جديهههد، إٓ ؿوهههٜٔ 

افهدق وإمٕٜٚ و.. و.. مـ هذه افُِامت ادًروؾٜ دائاًم، ؾٖٕهٚ رأيهٝ مهـ واجٌهل 
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ط مهٚ مًْهك ٓ إفهف إٓ شٖفتف: هؾ تًري يٚ أخل مٚ مًْك ٓ إفف إٓ اهلل؟ مٚ ظهري ذ

اهلل، ضٔٛ مٚذا ؾًِٝ إٔٝ ترـٝ ظامن وذهٌٝ هْٚك وبَٔهٝ ادهدة افىقيِهٜ ـِٓهٚ، 

وبًد ذفؽ إٔٝ تَقل: مٚ شًّْٚ رء جديد، ضٔٛ مٚ هل هذه افرحِٜ ومٚ هق هذا 

افًههٍر، مههٚ هههل افَّٔههٜ افًِّٔههٜ افتههل إٔههٝ صههددت افرحههؾ إفٔٓههٚ، ثههؿ ترجههع تَههقل: مههٚ 

أؿههقل: وبوههدهٚ تتٌههغ إصههٔٚء، إٔههٝ أن تالحههظ هْههٚ أن شههًّْٚ رء جديههد، ؾٖٕههٚ 

واحد يًىس تَِك اجلامظٜ ـِٓؿ يَقفهقن فهف: يرمحهؽ اهلل، ههؾ ههذا تالحيهف ظْهد 

  ٚظٜ افتٌِٔغ؟ ؿؾ يل: ٓ، إن ـٚن واحد.. واحد اثْغ ممُـ..

 افذيـ بِٓقن هذه افًْٜ يىٌَق ٚ ؾقراً  مداخِٜ:

ؾًهههالًر ٕٕهههف افهههذي يًهههري يًهههري،  ههههذا جهههقاب وفهههق مٗاخهههذة شهههٔٚد، افنهههٔخ:

وافذي مٚ يًري مٚ يًري هذه مٍٓقمهٜ، فُهـ إٔهٚ أؿهقل: ـجامظهٜ ـجامظهٜ، يُّهـ 

هههههذا يُههههقن افرجههههؾ ظههههٚمل وذاك.. وذاك إػ نخههههره، فُههههـ ظْههههدمٚ يًههههًّقا تقجٔههههف 

وتًِٔؿ أن افرشقل ؿٚل، ؾحؼ ظهذ ـهؾ مهـ شهًّف أن ينهّتف، صهٚروا ـِْهٚ يًرؾهقا، 

ًٚ، ؾٓهههؾ افههههحٌٜ ههههذه واخلهههروج إ ػ نخهههره ههههذا احلََٔهههٜ فهههق ـهههٚن يف شهههٌٔؾ اهلل حَههه

ًٚ؟ دهٚذا؟ ٕن صهحٚبٜ افرشهقل ـهام ؿهٚل  ًٚ أو صٚر ظٚده فهٚروا  ٚظٜ افتٌِٔغ ظٚمٔ

ًٓ ﴿يف افَرنن:  ق ٔ هَغ َرشُه َٞ يِف إُم  ًَه ِذي َب ، ـهٕٚقا أمٔهغ مهع ذفهؽ [3]الجمعرة ﴾ُهَق اف ه

ٌِٔهغ ٓ يقجهد ظْهدهؿ ههذا إؾهؼ ـٕٚقا هؿ ادثٍَغ، وهؿ افًِامء، فُهـ  ٚظهٜ افت

 افًِّل افقاشع مـ ـٌٚرهؿ ؾوالً ظـ أن يَِْقا ذفؽ افًِؿ إػ صٌٚرهؿ.

اخلالصههٜ:  ٚظههٜ افتٌِٔههغ احلََٔههٜ إٔههٚ ؿِههٝ وهههق ٓ أزال أؿههقل، وإٔههٚ مههٚ أحَههد 

ظهههههذ مًهههههِؿ ؾوهههههالً ظهههههـ أن أحَهههههد ظهههههذ  ٚظهههههٜ، فُهههههـ ههههههذا ٓ يًّْْهههههل مهههههـ أن 

،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ صههقؾٜٔ ظكههيٜ، شفْهههٔحٜافههديـ ا»أصههٚرحٓؿ بههٚحلؼ، مههـ بههٚب: 

صقؾٜٔ ظكيٜ، دٚذا؟ فًِؽ إٔٝ تًِؿ إٔف مـ مهْٓجٓؿ أ هؿ ٓ يٌحثهقن ههذه شهْٜ 

وههههذه بدظهههٜ صهههح أو ٓ؟ ٓ يٌحثهههقن، أ هههؿ يَقفهههقا فِْهههٚس ٕتٌهههٚظٓؿ أن ههههذه شهههْٜ 
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حههٚؾيقا ظِٔٓههٚ، وهههذه بدظههٜ إيههٚـؿ وإيٚهههٚ، ٓ، مههٚ يثههرون هههذهر ٕٕههف.. أو تَههقل: أن 

ادًههههٖفٜ يف ادههههذهٛ افٍههههالين مقاؾههههؼ فًِههههْٜ، أمههههٚ ادًههههٖفٜ افٍالٕٔههههٜ اٚفٍههههٜ هههههذه 

 فًِْٜ، مٚ يثرون هذه افَوٚيٚر ٕ ؿ يَقفقن: هذا يٍرق، ؿؾ يل: صح أو ٓ؟

 صح ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٝ ظٚري. افنٔخ:

ًٚ.. مداخِٜ:  بام ذـرتؿ شٚبَ

 مٚ أجٌتْل.. افنٔخ:

 فٔس ظْدهؿ افًِؿ افُٚيف.. مداخِٜ:

 اشّح يل.. اشّح يل يف.. افنٔخ:

 ؾًدم افًِؿ ظْدهؿ ٓ بٚبقا أن ًٕؿ.. مداخِٜ:

 اشّح يل بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؿؾ يل: صح، ؿؾ يل: فٔس صحٔح. افنٔخ:

 صح. مداخِٜ:

خههههر افُههههالم مههههٚ ؿههههؾ ودل، أن بُالمههههؽ هههههذا جتًِْههههل أؾّٓههههؽ إٔههههؽ  افنههههٔخ:

 تٌٌِٔل وفق مٚ ـْٝ تٌٌِٔل..

ري مههـ ؿٌههؾ ذفههؽ، مههـ أول مههٚ تُِّههٝ مًههؽ، إٔههٚ أؾٓههؿ إٔههؽ إٔههٝ تًهه مداخِههٜ:

 وفُـ إٔٚ ٓ أتًهٛ إػ  ٚظٜ افتٌِٔغ أو فٌرهؿ..

 يٚ أخل بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:

 ... ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٚ ٓ أتُِؿ ظـ صخهؽ. افنٔخ:
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

إٔٚ أحُل ظـ دظقة اجلامظٜ، ٓ تَهقل إٔهٝ، إٔهٚ أظهري إٔهؽ فهق ـْهٝ..  افنٔخ:

َوٓ ُيٌَْ ُئههَؽ ِمثْههُؾ ﴿مههٚ حيههت هههذا ادجِههس، إٔههٚ أظههري هههذا: فههق ـْههٝ مثههؾ ؽههرك 

ن هذه اجلامظٜ مـ إحراؾٓؿ ظـ افًْٜ أ ؿ إ، فُـ إٔٚ أؿقل فؽ: [34]فاط: ﴾َخٌِرٍ 

ٓ يَقفقن: هذا شْٜ وهذا بدظهٜ، ههذه شهْٜ ؾًِهُٔؿ هبهٚ، وههذه بدظهٜ ؾ٘يهٚـؿ وإيٚههٚ 

رؾههع يههديؽ ظْهههد افرـههقع وافرؾهههع ن افًهههْٜ يف افهههالة إٔهههؽ تإٓ، وٓ يَقفههقن مههثالً: 

مْفر ٕٕف ؿد يُقن ظْدهؿ أحْهٚي، وخٚصهٜ أن صهٔخٓؿ يُّهـ يُهقن حٍْهل هْهٚك 

ؾًُِٔؿ بًْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ »ؾٔخٚفٍٓؿ، ٓ يٌحثقن مقوقع: 

 ، ـؾ هذا ٓ يٌحثقٕف أبدًا.شمـ بًدي

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 فتقحٔد؟هؾ يٌحثقن ا افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

ههههؾ يٌحثهههقن ـهههام ؿِْهههٚ فُهههؿ: ٓ ًٌٕهههد إٓ اهلل، وٓ ًٌٕهههد اهلل إٓ بهههام ذع  افنهههٔخ:

 اهلل؟ أبدًا فـ تًًّقا هذا افُالم.

 ( 00:  31:  37/ 715) اهلدى والنور/ 

 (   01:  01:  10/ 715) اهلدى والنور/
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 السدود على اإلخواٌ املطلنني والتبليغ

افُهههههالم يف اجلامظهههههٚت اإلشهههههالمٜٔ ادًهههههٚسة، ـهههههٚفتٌِٔغ يهههههٚ صهههههٔخ!  مداخِهههههٜ:

 واإلخقان ادًِّغ ..

 ... ـالمْٚ ... افنٔخ:

 مههْٟٓ خىههٖ ادههْٟٓ ظْههدهؿ، هههؾ غ  َبهه ٓ، يًْههل: هههؾ إٔههٚ مههثالً إذا أريههد أُ  مداخِههٜ:

ل مههثالً أؿههقل: ؾههالن ظْههده ـههذا وـههذا، أو مههـ بههٚب ادهههِحٜ تههرك ّ  َشهه بههقز يل أن أُ 

 هذا؟

فِهرهط افهذيـ جهٚؤوا  ¢ػ، إصؾ يف ذفهؽ ـهام جهٚء ظهـ افٌْهل جتِ افنٔخ:

ؾِؿ بدوه ؾًٖفقا ًٕٚءه شهٖفقه ظهـ ظٌٚدتهف ظِٔهف افههالة وافًهالم..  ¢إػ افٌْل 

ظههـ ؿٔٚمههف بٚفِٔههؾ وصههٔٚمف يف افْٓههٚر وؿربٕٚههف مههـ افًْههٚء، ؾههٖخز ؿ بههام يًِّههـ مههـ 

م ويٍىهر ويتهزوج ذفؽ وـٚن خالصٜ ذفؽ إٔف ظِٔف افًالم يَقم افِٔؾ ويْهٚم ويههق

ه دههههٚ جههههٚء ؾًْههههٚؤ ¢افًْههههٚء، ؾٚفَهههههٜ ضقيِههههٜ ومًروؾههههٜ فًِٓههههٚ، ادٓههههؿ: أن افٌْههههل 

أخزٕههف بههام ؿههٚل افههرهط، أحههدهؿ ؿههٚل: إٔههٚ أصههقم افههدهر وٓ أؾىههر، افثههٚين ؿههٚل: إٔههٚ 

أؿهههقم افِٔهههؾ وٓ إٔهههٚم، وافثٚفهههٞ ؿهههٚل: إٔهههٚ ٓ أتهههزوج افًْهههٚء، ؾخىهههٛ افرشهههقل ظِٔهههف 

ؿٚل: مٚ بٚل أؿقام، َل يَهؾ: مهٚ  شيَقفقن ـذا وـذا وـذا مٚ بٚل أؿقام»افًالم وؿٚل: 

بٚل ؾالن وؾالن، وهذا مـ أدبف ظِٔف افًالم إٔف يقري وٓ يكحر ٕن ٓ ؾٚئدة مـ 

ؾوح افْٚس بَدر مٚ افٍٚئدة بٌٔٚن خىٖ افْٚس فُل يْتٌف ادخىع وأٓ يَع ؾٔف ؽر 

وـهذا، أمهٚ إين أخنهٚـؿ هلل مٚ بٚل أؿقام يَقفهقن ـهذا »ادخىع، ؾَٚل ظِٔف افًالم: 
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مٚ إين أصقم وأؾىر، وأؿقم افِٔؾ وإٔٚم، وأتزوج افًْٚء، ؾّـ رؽهٛ أوأتَٚـؿ هلل.. 

 .شظـ شْتل ؾِٔس مْل

ـام شًّٝ ـٚن مـ أدبف أن يَقل: مهٚ بهٚل أؿهقام يَقفهقن ـهذا وـهذا،  ¢ؾٚفٌْل  

ؾههههه٘ذا ـٕٚهههههٝ ادههههههِحٜ تتحَهههههؼ دون تًهههههّٜٔ صهههههخص أو أصهههههخٚص أو  ٚظهههههٜ أو 

ؾٍُٔههل وإن ـٕٚههٝ ٓ تٍٓههؿ وٓ تتحَههؼ ادهههِحٜ ؾههال مههٕٚع مههـ أن يَههٚل:  ٚظههٚت 

إن اجلامظٜ افٍالٕٜٔ تَقل ـذا وتًٍؾ ـذا مع حُؿ ذع اهلل ظز وجؾ يف ذفؽ ؾام 

ًٚ، واوح؟  يف مٕٚع حْٔذاك بٚفؼط ادذـقر نٍٕ

 (17b/00:07:08)رحلة النور 



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

38 

 

 

 

 حله اخلسوج 

 مع مجاعة التبليغ



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

33 

 

 اعة التبليغحله اخلسوج مع مج

إذا ـْههٝ إٔههٚ مَههٌالً ظههذ افههديـ وفههٔس فههدي ظِههؿ ودظههقين  ٚظههٜ بههٖن  مداخِههٜ:

أخههرج مًٓههؿ إػ افههدظقة ؾحههذرين بًههض اإلخههقة افههذيـ ئَّههقن يف ادًههٚجد أن 

هٗٓء اجلامظٜ اشّٓؿ  ٚظٜ افتٌِٔغ وٓ قؼ يل اخلهروج مًٓهؿر ٕ هؿ ظْهدهؿ 

 مًتَدات ؾٚشدة ؾام أؾًؾ؟

 ؿ، مٚ ادنُِٜ اضِٛ افًِؿ.اضِٛ افًِ افنٔخ:

 يًْل: هؾ بقز يل اخلروج أن؟ مداخِٜ:

خههههروجٓؿ فههههٔس مههههـ افًههههْٜ، جِقشههههٓؿ يف ادًههههٚجد يىٌِههههقن افًِههههؿ  افنههههٔخ:

ويتدارشهههههقن ـتهههههٚب اهلل ـهههههام جهههههٚء يف احلهههههديٞ افههههههحٔح ههههههذا ههههههق افؼهههههع، أمهههههٚ 

خروجٓؿ هُذا  ٚظٚت وأـثرهؿ ٓ يًِّقن مـ اإلشهالم إٓ افقهء افَِٔهؾ ههذا 

ٚ خهههٚفٍقا ادًهههِّغ مهههـ ظٓهههد افرشهههقل إػ ههههذا افًٓهههد، ؿٌهههؾ ههههذا افهههزمـ بْحهههق ممههه

ثالثههههغ شههههْٜ أو أربًههههغ شههههْٜ َل يُههههـ هْههههٚك  ٚظههههٜ جرجههههقن هُههههذا بٚفًؼههههات 

وبٚدئٚت وٓ يقجد ؾهٔٓؿ ربهام وٓ ظهَٚل واحهد، وأههؾ افًِهؿ مْتؼهون يف إردن 

ّقا، ـهذفؽ ٕحهـ ويف شقريٚ وٕحـ ْٕهحٓؿ بٖن بًِقا مٚفس افًِؿ وأن يتًِ

ْٕههحؽ.. ٕحهـ َٕهقل فهؽ: احيه حَِهٚت افًِهؿ ومهٚفس افًِهؿ وتًِهؿ أمهٚ هههذا 

 اخلروج ؾِٔس فف أصؾ يف افًْٜ.

 : .. (  43:  17/   81) اهلدى والنور /  
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يههٚ صههٔخ! ذـههرت بٚفًْههٌٜ فِتٌِٔههغ، ضٔههٛ! إذا ـههٚن ... هههؾ بههقز فههف أن  مداخِههٜ:

ا مًٓهؿ ٕن يَهٚمقا يف ههذا ادقوهقع  ٚظهٜ يْهح افنهٌٚب ادٌتهدئغ أٓ جرجهق

افتٌِٔههغ ويَقفههقا: إٔههتؿ جتًِههقا ... وافْههٚس متههقت ظههذ افٍُههر ؾههٔام مٙهه وظههَٚل 

نٓي ماليههغ يههدخِقا اإلشههالم وـههؿ مههـ ـههٚؾر وـههؿ مههـ صههٚرب مخههر شههُر مخههر 

أشهههِؿ واهتهههدى ظهههذ أيهههدهيؿ ؾٔهههداؾًقن هبهههذه افىريَهههٜ واإلًٕهههٚن افًهههٚضٍل يْهههدؾع 

شهههِقب افهههذي يتُِّهههقا بهههف، ؾٓهههؾ بهههقز فْهههٚ أن ْٕههههح افنهههٌٚب ويهههذهٛ مًٓهههؿ بٕٚ

 ادٌتدئغ أن ٓ جرجقا أم ٓر ٕ ؿ يًٚروقا مثؾ هذا ادقوقع.

ًٚ ْٕهههحٓؿ بههٖن جرجهقا وإن ـههٚن ؽههر  افنهٔخ: يههٚ صهٔخ اخلههروج إن ـههٚن مؼهوظ

ًٚ ْٕهههح  مؼههوع ْٕهههحٓؿ أٓ جرجههقا إتٓههك افٌحههٞ ... اخلههروج إن ـههٚن مؼههوظ

رجههقا وإن ـههٚن ؽههر مؼههوع ـههام ًٕتَههد ؾْْهههحٓؿ أٓ جرجههقا وأن افنههٌٚب أن ج

 بًِقا يف ادًٚجد يَرؤوا افَرنن ويدرشقن افًِؿ.

 : .. ( 53:  45/   81) اهلدى والنور /  
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افًههٚئؾ : يًْههل افقاحههد إذا إٔتًههٛ إػ أي مّقظههٜ زي مههثالً  ٚظههٜ افتٌِٔههغ أو 

فِنٌٚب أـثر إٔف احْٚ ُٕقن متجٓهغ فقهء أو أو او ؾزوقا مٚؾٔش مٚ ؾٔش مقجف 

مًغ  واحْٚ بْنقي فًٌض اجلامظٚت بُٔقٕقا متٓديـ وان ٕجتٓد زهيؿ بحٔٞ 

إٔههف يٌِههغ أو بَٔههقل فِْههٚس يف افَٓههٚوي او مههثالً أو يف إمههٚــ إيل بًَٔههدوا ؾٔٓههٚ يف 

 افىرؿٚت وـذا .

ِ ؿ يف اجلِّههٜ وفههٔس  هه ًَ بٚفتٍهههٔؾ إذا افنههٔخ : ًٕههؿ إٔههٚ ؿِههٝ يههٚ أخههل ـالمههؽ ُم

ـٕٚٝ اجلامظٜ افتل يريدهٚ هذا اإلًٕٚن افذي ؿد يتًُع يف افىرؿٚت ـهام أذت 

إفٔف إٔف خر فف مـ هذا افتًُع أن يْوؿ إػ تِؽ اجلامظٜ إذا ـٕٚٝ هذه اجلامظٜ 

أو ؽرههههٚ تهههدظقا إػ اإلشهههالم بٚدًرؾهههٜ بٚإلشهههالم وبٚفُتهههٚب وافًهههْٜ ؾٓهههذا واجهههٛ 

هٚدؿغ أمٚ إذا ـٕٚقا ٓ ظِؿ ظْهدهؿ ٓ يًرؾهقن افُتهٚب ٕن اهلل يَقل وـقٕقا مع اف

ٓ يًرؾقن افًْٜ ٓ ئّزون احلديٞ افهحٔح مـ افؤًػ ٓ يٍرؿقن بغ مهٚ ثٌهٝ 

 يف افًْٜ ومٚ جٚء يف ادذهٛ أو يف افىريؼ أو يف ٕحق ذفؽ ...

 ( 00:  41: 52/   268) اهلدى والنور /  
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ٔحتُؿ إػ  ٚظٜ افتٌِٔغ ـثرًا واحلّد هلل، اشتٍٚد ادًِّقن مـ ٕه افًٗال:

ؽهههر إٔهههف يٌهههدو أن أصهههقل ههههذه اجلامظهههٜ وشهههِقـٓٚ ٓ يًهههتىٔع أحهههد أن يٌهههره، ؾهههام 

ؿقفُؿ يف خروج بًض ضٌِٜ افًِؿ مـ افًٍِٔغ مع  ٚظٜ افتٌِٔغ ظذ ؽر ؿهد 

اخلههروج، وإٕههام فتهههحٔح إؾُههٚر، وتًِههٔؿ افتقحٔههد، وبههٞ افًههْـ بٔههْٓؿ، وخٚصههٜ 

 ؿد دًقا اشتجٚبٜ مْٓؿ دـ خرج مًٓؿ؟أ ؿ 

افههذي ًٕرؾههف ظههـ هههٗٓء اجلامظههٜ مههـ منههٚرـٜ بًههض إخقإْههٚ افًههٍِٔغ  افنههٔخ:

 ههؿ يف بًههض أشههٍٚرهؿ ورحال ههؿ أ ههؿ ٓ يٌَِههقن دظههق ؿ إػ افُتههٚب وافًههْٜ، 

.ًٚ  صٖ ؿ يف ذفؽ صٖن ـؾ إحزاب إخرى افتل أذت إفٔٓٚ نٍٕ

 دظقتُؿ تٍرق افْٚس!. ويَقفقن وبئس مٚ يَقفقن: إن 

وٕحههـ َٕههقل: صههدؿتؿ، إن دظقتْههٚ دظههقة حههؼ، ؾٓههل تٍههرق بههغ احلههؼ وافٌٚضههؾ، 

وهل تٍرق ؾًالً بغ ادحؼ وادٌىؾ، وفذفؽ ؾال ؽرابٜ أن يُقن مـ أشامء افٌْهل 

افتهههههل ٓ يًرؾٓهههههٚ ههههههٗٓء افهههههدظٚة اإلشهههههالمٔغ، زظّهههههقا أ هههههؿ دظهههههٚة إشهههههالمٔقن،  ¢

 : ادٍرق.¢امء افٌْل بِٓقن حتك هذه افًٚظٜ أن مـ أش

إن ههههههٗٓء افْهههههٚس إذا شهههههًّقا ـِّهههههٜ مٍهههههرق، ومهههههـ أشهههههامء افرشهههههقلر ضٚصهههههٝ 

أذهههٚ ؿ، وظِههٝ أصههقا ؿ، ذفههؽر ٕ ههؿ ٓ يٍّٓههقن اإلشههالم، مههٚ جههٚء يف إٌٕٔههٚء 

وافرشهههؾ، وٓ إٔزفههههٝ ظِهههٔٓؿ افُتههههٛر إٓ  هههذا افتٍريههههؼ بهههغ احلههههؼ وبهههغ افٌٚضههههؾ، 

وا أخرون ؤؾٓؿ مٍرؿقن وٓ صؽ، صٚ وفُٔقن ادًِّقن مع احلؼ ود افٌٚضؾ،
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أم أبهههقا، وفهههذفؽ ؾهههٖمر ضًٌٔهههل جهههدًا أن افهههدظقات إخهههرى افتهههل يف افًهههٚحٜ افٔهههقم، 

وافتل َل تَؿ ظذ ههذا ادهْٟٓ افههحٔح، أمهر ضًٌٔهل جهدًا أن ٓ يتٌَِهقا دظهقة ؾهرد 

ممٚ يف  ٓقرهؿر ٕن ذفهؽ شٔكهؾٓؿ ظهـ مهْٓجٓؿ وظهـ دظهق ؿر ٕ هٚ ؿٚئّهٜ 

ٟٓ افهههدظقة: افُتهههٚب وافًهههْٜ وظهههذ مهههْٟٓ افًهههِػ افههههٚفح، ههههذا ظهههذ خهههالي مهههْ

ؿهد تىهقروا بًهض افقهء  قاافذي ًٕرؾف ظْٓؿ أو ـْٚ ًٕرؾهف ظهْٓؿ، وظًهك أن يُقٕه

ـام جٚء يف شٗافؽ، وتٌغ  ؿ أ ؿ يف احلََٔهٜ حٔهْام جرجهقن ـهام يَقفهقن يف 

 ًٚ مههـ ديههْٓؿ شههٌٔؾ اهلل، ؾٓههؿ جرجههقن حٔههٚرى ـههٚفٔٓقد وافْهههٚرى، ٓ يًرؾههقن صههٔئ

رًا ؿِههههٔالً، ؾهههه٘ذا ـههههٚن هههههٗٓء صههههًروا بجِٓٓههههؿ ب٘شههههالمٓؿ بههههديْٓؿ، وصههههًروا زإٓ ٕهههه

بٚإلوٚؾٜ إػ ذفؽ إػ أن هْٚك ضٚئٍٜ مـ ادًِّغ وهؿ افذيـ يًّقن يف بًهض 

افهٌالد بٚفًهٍِٔغ ويف بهالد أخهرى بٖٕهههٚر افًهْٜ، ويف بهالد أخهرى بٖههؾ احلههديٞ، 

صهًروا أ هؿ بحٚجهٜ إػ ظِّٓهؿ، يُّهـ وـِٓٚ تِتَل ظهذ ههذا ادهْٟٓ افههحٔح، 

أن يُههقن هههذا، ؾساجًههقا ظههـ مههقؿٍٓؿ افًههٌِل افًههٚبؼ، وخوههًقا دنههٚرـٜ بًههض 

 اإؾههراد افًههٍِٔغ  ههؿ يف رحِههتٓؿ، وأشههٍٚرهؿ ـههام ؿِْههٚ، وشههّحقا  ههؿ بههٖن يههدظق

هٗٓء اجلامظٚت احلٔٚرى إػ افُتٚب وافًْٜ، حْٔئذ إٔٚ أؿقل: بهٛ ظهذ أؾهراد 

ًٍِٔغ أن جرجقا مًٓؿ وفُـ بؼط أن يرؾًهقا افرايهٜ، أن دظهق ؿ مـ إخقإْٚ اف

دظههقة إشههالمٜٔ شههٍِٜٔ وفًٔههٝ إشههالمٜٔ شههٍِٜٔ صههقؾٜٔ تٌٌِٔٔههٜ ـههام ؿٔههؾ بههًٌض هههذا 

ًٚ. ٓ، وإٕهههام ههههل شهههٍِٜٔ حموهههٜ، ؾههه٘ذا شهههّح  افُهههالم ؿهههدياًم، وؿهههد يوهههؿ إفٔهههف حهههديث

تحريههر أو ؽههرهؿ، هههٗٓء أو أوفئههؽ افتٌٌِٔٔههقن أو اإلخههقان ادًههِّقن، أو حههزب اف

أوفئههؽ افْههٚس  اؿههد يقجههد هْههٚك أحههزاب أخههرى فههًٌض إؾههراد افًههٍِٔغ، بههٖن يههدظق

إػ دظهههههق ؿ بُهههههؾ ووهههههقح، وبهههههدون ؿٔهههههقد وذوط، ؾحْٔهههههذاك إٔهههههٚ أرى إٔهههههف مهههههـ 

افقاجههٛ ظههذ بًههض افههدظٚة افًههٍِٔغ أن جههٚفىقهؿ، وفُههـ ظِههٔٓؿ ؿٌههؾ ـههؾ رء 

ٕف هُذا افًْٜ أن ٕخرج ثالثٜ أيٚم أن يٌْٓقهؿ: ٕحـ مٚ خرجْٚ مًُؿ ثالثٜ أيٚمر ٕ
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ًٚ أو أي تَٔٔههد أو ٕيههٚم هههؿ ووههًقه ٓ أصههؾ فههف يف افُتههٚب وافًههْٜ،  أو أربًههغ يقمهه

وإن ـٚن دظٚ ؿ قٚوفقن تًقيغ مثؾ هذه افَٔقد افتل مٚ إٔزل اهلل هبٚ مـ شِىٚن، 

ًٚ ـْههٚ متًّههغ مههع بًههض أؾههراد مههـ هههٗٓء اجلامظههٜ افههذيـ ٕيههـ ؾههٔٓؿ افًَههؾ  وؿريٌهه

فٍٓهههؿ واإلخهههالص، ؾٓهههق ـهههٚن متهههٖثرًا بىًٌٔهههٜ احلهههٚل بهههدظٚيٚت، بهههؾ َٕهههقل بًٌهههٚرة وا

وشٓؿ  هٗٓء إؾهراد، ؾٓهؿ يَِْهق ؿ احلجهٟ، إذا ؿِْهٚ  هؿ ؤأووح، بتقجٔٓٚت ر

مههثالً: مههـ أيههـ فُههؿ هههذا اخلههروج  ٚظههٚت ـٚفزٕههٚبر،  رجههقن هُههذا بٚفًؼههات 

ًٚ؟ أجٚبقك ؾقراً  ، فَْقا تَِهغ: افرشهقل ظِٔهف وهؿ جِٜٓ ٓ يًرؾقن مـ اإلشالم صٔئ

افًههالم بزمٕٚههف خههرج شههًٌقن يف وؿًههٜ بئههر مًقٕههٜ، شههًٌغ مههـ افهههحٚبٜ وؿتِههقا يف 

 شٌٔؾ اهلل.

ؾْههههذـرهؿ: يههههٚ  ٚظههههٜ! اتَههههقا اهلل، هههههٗٓء افًههههًٌقن ـههههٕٚقا مههههـ خههههرة أصههههحٚب 

 ًٚ افرشههقل ظِٔههف افًههالم، وفههذفؽ يَههٚل ؾههٔٓؿ مههـ افَههراء، وافرشههقل ـههام ًِٕههؿ  ًٔهه

ؾٓههههٗٓء مههههٚ ـههههٕٚقا مههههـ اجلِٓههههٜ ـههههام إٔههههتؿ  شهؿ فُتههههٚب اهللؤفَههههقم أؿههههريههههٗم ا»يَههههقل: 

تًٍِقن، ؾٚفدفٔؾ ؽر مدفقل، وافدظقة أخص مـ افدفٔؾ، افدفٔؾ ٓ ينُِّؿ أبدًا، 

وفههذفؽ ؾٚشههسوا إًٍٔههُؿ، واشههسوا جُِٓههؿ، وٓ تًههتدفقا بههام هههق ظِههُٔؿ وفههٔس 

 فُؿ.

هههٗٓء افْههٚس،  وؿههٚل يل هههذا افنههخص، وٕول مههرة أشههّع هههذا افههدفٔؾ مههـ مثههؾ

ؿههٚل: أفههٔس هْههٚك رجههؾ ؿتههؾ ـههام جههٚء يف احلههديٞ افهههحٔح، ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ 

ًٚ، وخرج إػ بِد نخر. ًٍٕ 

 ًٚ ًٚ إػ اهلل مٓٚجرًا يف شهٌٔؾ اهلل، مًروه ؿِٝ: شٌحٚن اهلل! هذا افرجؾ خرج تٚئٌ

ظههـ افٌِههد افههذي تربههك ؾٔههف تربٔههٜ شههقءر ٕن ذفههؽ افًههَٚل واحلههديٞ تًرؾقٕههف، ؾههْحـ 

 إفُٔؿ خالصتف.َٕدم 
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ًٚ، ؿهٚل فهف: إٕهؽ بهٖرض شهقء، ؾهٚخرج مْٓهٚ  ًٚ وافْٚصهح صهدؿ ٕن ذفهؽ افًهَٚل حَه

 إػ إرض افهٚفح أهِٓٚ.

 ؾُٔػ إٔٝ تًتدل هبذا احلديٞ؟ هذا خرج إػ إرض افهٚحلٜ أهِٓٚ.

 ؾَٚل: خرج وفُل ٓ يًقد.

يريهههد أن يّٓهههد إٔهههف خهههرج فٔتْيهههػ مهههـ ادًهههٚد يف تِهههؽ افٌِهههدة ثهههؿ يًهههقد إػ 

 بِدتف.

ؿِههٝ: وإٔههتؿ تًٍِههقن هُههذا، إٔههتؿ ظههذ افًُههس مههـ ذفههؽ،  رجههقن إػ بههالد 

افًٍههؼ وافٍجهههقر، إػ بههالد أوروبهههٚ وأمريُههٚ وٕحهههق ذفههؽ، ؾخهههٚفٍتؿ احلههديٞ، ههههق 

 خرج فٔتىٓر، إٔتؿ  رجقن فتتِقثقا.

ثؿ ـٔػ تًقدون إػ افٌِد مٚ دام خرجتؿ مْف ـام خرج ذاك، ٓ، إٔتؿ تًًُقٕف 

.ًٚ  متٚم

جههرى افَْههٚش ضههقيالً حههقل أدفههتٓؿ افتههل يَِْق ههٚ، ؾهه٘ذا شههّحقا فههًٌض  وهُههذا

إخقإْهههههٚ افًهههههٍِٔغ بهههههٖن جهههههٚفىقهؿ وأن يْٚصهههههحقهؿ وأن يْٚؿنهههههقهؿ ظهههههذ وهههههقء 

افُتههٚب وافًههْٜ، ؾههال صههؽ أن هههذا ـًههٛ جِٔههؾ فِههدظقة افًههٍِٜٔ، أي:  ٔههٖت  ههؿ 

رك أرض واشههههتًدت هههههذه إرض فتتٌَههههؾ هههههذا افٌٔههههٞ ادرشههههؾ إفههههٔٓؿ مههههـ اهلل تٌههههٚ

ًٚ هبذا افَٔد. ًٕؿ.  وتًٚػ، وهل افدظقة افًٍِٜٔ، ٓ أرى مًٕٚ

 ( 00:  40: 02/   280) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

ٕحههـ احلّههد ًٕههري أن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ظْههدهؿ مههـ افٌههدع.. مههـ بًههض  مداخِههٜ:

افوههههههالٓت يًْههههههل واجلٓههههههؾ، ؾهههههه٘ذا ـههههههٚن اإلًٕههههههٚن.. إذا ـٕٚههههههٝ  ٚظههههههٜ مههههههـ هههههههذه 

ؾٔٓٚ أخػ افير، أؿؾ رء إمر افذي إٔٝ خٚرج مًهف  اجلامظٚت .... اإلًٕٚن

ظههذ ؾههرض ـههٚن ظْههده ٕههقع مههـ افًِههؿ وإٔههف يٖخههذ مههثالً ـههالم ابههـ بههٚز.. ـههالم افنههٔخ 

ٕهههههٚس حيهههههتؽ.. وـهههههٚن أؿهههههؾ ًٕهههههٌٜ وهههههالل وأؿهههههؾ ًٕهههههٌٜ بهههههدع مقجهههههقدة يف ههههههذه 

اجلامظٜ، هؾ بقز اخلروج مًٓٚ إذا ـٚن اإلًٕٚن ينًر أن يسؿك ظْده اإليهامن.. 

إٔههف مههٚ يتههٖثر يًْههل بنههُؾ ـٌههر وإٔههف ممُههـ يًههتٍٔد ويسؿههك ظْههده اإليههامن ويهههٌح 

ًٚ يَرأ يف افُتٛ ممُـ ًٕري أن أي رء  ظْده افذي يَرأه يف افُتٛ يًْل: حٚفٔ

ًٚ متوًوهع خٚصهٜ ادجتّهع افهذي ٕحهـ ًٕهٔش ؾٔهف  حرام فُهـ يُهقن اإليهامن ًٕهٌٔ

ًٚ ـنٌٚب يًْل ؽر متزوج، ممُـ اإلًٕٚن إذا خرج مع  ٚظٜ ـٚن أؿؾ  وخهقص

مهههثِام ذـهههرت أؿهههؾ ًٕهههٌٜ ضر وأؿهههؾ ًٕهههٌٜ بهههدع مقجهههقدة يف ههههذه اجلامظهههٜ وخهههرج 

ًٚ يًْههل: ظههذ ؿههدر افًِههؿ  ويًههري أن هههذه بدظههٜ وهههذه ؽههر بدظههٜ، يًْههل: ممٔههز ًٕههٌٔ

افههذي ظْههده، ؾٓههؾ بههقز أن جههرج إذا أمههـ افٍتْههٜ وأمههـ ظههذ ًٍٕههف مههٚ يًْههٚق، مههع 

ًٚ يوهىر مهثالً إػ اخلهروج مهـ ادًهجد، افًِؿ أ هؿ إذا دظهقا بهدظٚء  ه ٚظل أحٕٔٚه

ًٚ أن يٌغ فسمر أن هذا ٓ بقز وأن هذا مٚ جرى ظِٔف ؾًؾ  وإذا ـٚن يًتىٔع أحٕٔٚ

افًِػ وٓ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم، ؾٓؾ بقز أن اإلًٕٚن جرج مًٓؿ إذا 

 ـٚن ينًر بٍٚئدة وؾُر جٔد..
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ز مهههٚ  هههٚي مْهههف وجهههقاب مٍههههؾ إٔهههٚ أظىٔهههؽ اجلهههقاب.. جهههقاب مهههقج افنهههٔخ:

 تًٌْط مْف..

اجلههههقاب ادههههقجز: بههههقز وٓ بههههقز.. وافتٍهههههٔؾ: إذا ـههههٚن افههههذي جههههرج يف 

حهدود مههٚ ذـهرت إٔههٝ إٔههف وهٚمـ ظههذ ًٍٕههف إٔهف مههٚ يْحههري مهع اجلامظههٜ إػ نخههره 

ًٚ أن يهٖمر بهٚدًروي ويْٓهك ظهـ ادُْهر، إذا  بقز بؼط ويف حهدود مهٚ يًِهؿ أيوه

ًٚ بٚحلُّهههٜ وبهههٚفتل ههههل  ًٚ رأى مهههـ اجلامظهههٜ صهههٔئ جهههٚفػ ؾْٔٓهههٚهؿ ظهههـ ذفهههؽ وضًٌههه

أحًـ ـام هق ٕص افَرنن افُريؿ، أمٚ إذا ـٕٚقا ـام ًِٕؿ ظْٓؿ يٍروقن ظذ ـؾ 

مـ جرج مًٓؿ أن يِتزمقا أدب افىريهؼ أي: أدب  ٚظهٜ افتٌِٔهغ وههق أن جوهع 

مهـ » فْيٚم افىريؼ تًٌٓؿ وفرئًٔٓؿ وٓ يًتىٔع أن يهتُِؿ بُِّهٜ تهدخؾ يف بهٚب:

رأى مُْؿ مُْرًا ؾٌِٔره بٔده، ؾ٘ن َل يًتىع ؾًٌِٕٚف، ؾ٘ن َل يًتىع ؾٌٌَِف وذفؽ 

إذا ـهههٕٚقا ققفهههقن بْٔهههف وبهههغ افَٔهههٚم هبهههذا افقاجهههٛ ؾهههال بهههقز فهههف  شأوهههًػ اإليهههامن

 اخلروج مًٓؿ.

ومهـ فههقازم هههذا افؼههط أن يٌههغ فِجامظهٜ أن خههروجُؿ هههذا ادَههْـ بثالثههٜ أيههٚم 

ق ذفهههؽ مهههـ افَٔهههقد ادًروؾهههٜ ظْهههدهؿ ٓ أصهههؾ فهههف يف افًهههْٜ، أو بهههٖربًغ يهههقم أو ٕحههه

وحْٔئههذ أظتَههد أ ههؿ إن شههّحقا فههف شههُٔقن هههذه بدايههٜ خههر مههْٓؿ وإن َل يًههّحقا 

ـهههام ًٕهههّع ظهههْٓؿ ؾحْٔئهههذ َٕهههقل: ٓ بهههقز ٕمثٚفْهههٚ مهههـ افًهههٍِٔغ اخلهههروج مًٓهههؿر 

ٕ هههؿ يف ههههذه احلٚفهههٜ يُقٕهههقن ـجامظهههٜ اإلخهههقان ادًهههِّغ يٍروهههقن حهههزبٔتٓؿ 

هه ذ ـههؾ مههـ جههٚفىٓؿ وٓ يًههّحقن فههف أن يُ ظهه ًٚ ؾٔههف افْهههٔحٜ وافههديـ د  ََ م إفههٔٓؿ رأيهه

 افْهٔحٜ.

وا يتُِّهقن ؤوٕحـ ًِٕؿ ظـ اجلامظٜ أن ـثهرًا مهـ إخقإْهٚ خهٚفىقهؿ ودهٚ بهد

 يف افتقحٔد وإٔف هذه شْٜ وهذه بدظٜ ؿٚفقا: هذا فٔس مـ ٕيٚمْٚ.



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

708 

 فًِف اجلقاب واوح؟

ًٚ فُههـ أتٔههٝ مههـ أجههؾ أن اهلل بزيههؽ اخلههر،  مداخِههٜ: احلََٔههٜ إٔههٚ خرجههٝ أيوهه

 أشتقوح إمر، ؾُٚن إمر افذي خرجْٚ مًف يًْل: يتٌَؾ مْل...

إٔٚ ٓ هيّْل إمر.. هيّْل ادهٖمقر، إمهر بْٔهؽ بْٔهف بَٔقفهؽ.. ـهالم  افنٔخ:

ومٚ صٚء اهلل وبٚرك اهلل وإػ نخره، فُـ هذا بْٔؽ وبْٔف، ٕحـ هيّْٚ ههذه افٌهْامت 

تل هق يًقؿٓـ، إػ أيـ يًقؿٓؿ ظذ افًْٜ أو ظذ افٌدظٜ، ههذا ادٓهؿ، وٕحهـ اف

ًٕهههري أن ههههٗٓء بًهههض إمهههراء مهههْٓؿ افتٌٌِٔٔهههغ ادىًّهههغ بٚفًهههٍِٜٔ، ٕحهههـ ههههذا 

ًٚ ٓ يُقن ؾَط يف بًض افرؤوس، واوح افُالم؟  افتىًٔؿ ٕريد أن يُقن ظٚم

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 إفههف إٓ إٔههٝ، أشههتٌٍرك وأتههقب شههٌحٕٚؽ افِٓههؿ وبحّههدك، أصههٓد أن ٓ افنههٔخ:

 إفٔؽ.

 (00: 45: 52/ 309) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

يف ظْدٕٚ هْٚ بًض إخقان يف ادًجد ويف هذه ادديْٜ مهـ  ٚظهٜ  افًٚئؾ:

افتٌِٔههغ إٔههٚ ضٚفههٛ يف اجلٚمًههٜ هْههٚ ومههرات يًْههل أـههقن يف حههرة ٕن اإلخههقان يههٖتقا 

أو رء، وبًههههههض اإلخههههههقان يًْههههههل يههههههزوروين يَقفههههههقا يل اضِههههههع مًْههههههٚ يف خههههههروج 

قههههٚوفقن... ظْههههدمٚ...مع  ٚظههههٜ مٌتدظههههٜ واخلههههروج مًٓههههؿ يًههههٚظدهؿ يف افٌههههدع 

و...أصٔٚء حمدثٜ ظذ افديـ ؾٖٕٚ مٚ أدري مهٚ رأيهؽ ههؾ بهقز اخلهروج مًٓهؿ؟ أو 

 بدظٜ أو حٚجٜ.

ٓ مههههٚ ْٕهههههحؽ أن  ههههرج مًٓههههؿ ٕن هههههٗٓء أوًٓ فههههٔس ظْههههدهؿ ظِههههؿ  افنههههٔخ:

م افتَِٔدي، ؾوالً ظـ اإلشالم افًٍِل، هٗٓء هيتّقن هبذا بٚإلشالم حتك اإلشال

.ًٚ  اخلروج افًددي وظددهؿ ٓ يًٚوي ظٚد

وفهههذافؽ ٕحهههـ ْٕههههحٓؿ ـهههام ْٕههههحؽ إٔهههٝ مًٓهههؿ أن تِزمهههقا ادًهههٚجد، وأن  

، ¢تِزمقا حَِٚت افذـر، وهل حَِهٚت افًِهؿ دراشهٜ ـتهٚب اهلل وشهْٜ رشهقل اهلل 

ت هبههٚ هههذه دٌٔههل هههذا ؾٓههل وشههِٜٔ ظكههيٜ تٍههرهههذا هههق افقاجههٛ، أمههٚ اخلههروج افتٌِ

اجلامظهههٜ افتهههل إٔهههٚ اشهههّٔٓٚ بٖ هههٚ صهههقؾٜٔ ظكهههيف أي أ هههٚ  ٚظهههف ورثهههقا رء مهههـ 

افىههههرق ضههههرق افهههههقؾٜٔ فُههههـ حههههٚوفقا أن بًِقهههههٚ  تِههههػ يف بًههههض ميٚهرهههههٚ 

وأصُٚ ٚ ظهـ افىهرق افههقؾٜٔ افًهٚبَٜ وههق هبهذا افتْيهٔؿ افهذي يًهّقٕف بهٚخلروج 

اخلههروج فههٔس مههـ شههٌٔؾ اهلل بههؾ هههق مههـ افًٌههد ـههام شههًّٝ ٓن يف شههٌٔؾ اهلل هههذا 

ومههٚ ـههٚن هْههٚك يف جٔههؾ مههـ هههذه  ًٚ ادًههِّغ مٙهه ظِههٔٓؿ هههذه إربًههٜ ظؼهه ؿرٕهه
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إجٔهههٚل وبخٚصهههٜ افَهههرن إول وافثهههٚين وافثٚفهههٞ  ٚظهههف جرجهههقن فِهههدظقة وههههؿ 

 بحٚجهف فِهدظقة وإٕههام ـهٚن افرشهقل ظِٔههف افههالة وافًههالم يرشهؾ مهـ هههقا ظهَٚل مههـ

ظِههامء افهههحٚبٜ ـًّههٚذ بههـ جٌههؾ، وظههع بههـ أع ضٚفههٛ، وأع مقشههك إصههًري، 

ودحٔف افٌُِل وٕحقهؿ ـٚن يرشؾ افًِهامء فٔهدظقا ادًهِّغ أمهٚ أن جهرج ظؼهة 

ظؼهههيـ صهههخص ـهههام يًٍهههؾ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ ؾٓهههذا بهههال صهههؽ مهههـ حمهههدثٚت إمهههقر 

بدظف وـؾ إيٚـؿ وحمدثٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ حمدثٜ »ؾًِِؽ شًّٝ ؿقل افرشقل: 

 . شوـؾ والفٜ يف افْٚر»ويف احلديٞ أخر  شبدظٜ والفف

 جزاك اهلل خرًا يٚ صٔخ. افًٚئؾ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00: 48: 37/ 442) اهلدى والنور / 
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 اخلسوج مع مجاعة التبليغ كنَس للصواج

يف أخ مههههـ اإلخههههقة أراد أن يىِههههٛ أخههههٝ مههههـ إخههههقات، وأبقهههههٚ أخ  افًههههٗال:

 وٓ ٕزـل ظذ اهلل أحد، ؾٚفرجؾ اصسط مًف ذط، أوًٓ: ٓ مٓهر ٕحًٌف ظذ خر

 وٓ صداق وٓ أي رء، وفُـ ؿٚل فف:  رج أربع صٓقر يف شٌٔؾ اهلل.

 مًِٔش ظٍقًا ٕٕف افًٗال تقؿػ... 

 إٔٚ مٚ... إٔٚ اشّع فؽ.  افنٔخ:

إخ ؿٚل فف:  رج أربع صٓقر يف شهٌٔؾ اهلل وبهدون أي رء أظىٔهؽ  افًٚئؾ:

 بْتل. 

 مٚ صٚء اهلل.  افنٔخ:

بس بّجرد إٔؽ  رج أربع صٓقر يف شٌٔؾ اهلل، ؾٓذا إخ أن يًْل  افًٚئؾ:

حمتههٚر، هههق ٓ يريههد جههرج وفُْههف يريههد افٌْههٝ، ؾههام ادخههرج مههـ هههذا يًْههل، إخ 

 يًٖل افًٗال ويريد افرد ضوري؟

ؿقل ظـ مثؾ أطـ شٌؼ اجلقاب ٓ أؿقل ظـ هذا وإٕام أؿقل وأظْل مٚ أ افنٔخ:

 هذا، أتدري ـٔػ؟

 ـٔػ؟ مداخِٜ:

 افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ أم ٓ تزر؟ افنٔخ:
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

يف  َٜ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، ـْهٝ مًْهٚأن هذا ؾّْٓٚ مـ ادحٚضة افًٚب افنٔخ:

 ٓ ٓ ؟اافٌحٞ افًٚبؼ و

 ...افًٚئؾ:

ًٚ ـْٝ مًْٚ ؟ افنٔخ:  أطْف ـٚن ؽٚئٌ

 ًٕؿ ـْٝ مًُؿ. افًٚئؾ:

 ـٔػ، هؾ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ؟ فنٔخ:ا

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

ًٚ  افنههٔخ: إٔههٚ مههٚ أحههٛ افْههٚس افههذيـ يًّْههقن يل بههٚفُالم، أريههد أن يُههقن متٍٚ هه

 مًل، بٚرك اهلل ؾٔؽ، ٕهػ افًِؿ ٓ أدري أفٔس ـذفؽ؟

 أي ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ ظههههـ مقوههههقظْٚ افًههههٚبؼ وَل تتٌْٔههههف، ؾههههال تههههًْؿ يل يف  افنههههٔخ: ؾهههه٘ذا ـْههههٝ ؽٚئٌهههه

ًٚ ؾًههتًرض ًٍٕههؽ ٓمتحههٚن بًههٔط ـالمهه ؽ وؿههؾ يل مههٚ إتٌٓههٝ، أمههٚ إذا ـْههٝ ؾٚ هه

جهههدًا، ؾهههام مًْهههك افٌٚيهههٜ تهههزر افقشهههِٜٔ، وههههؾ ههههذه ؿٚظهههدة إشهههالمٜٔ أم ؿٚظهههدة ؽهههر 

 إشالمٔف؟

 واهلل ًٕرؾٓٚ.  افًٚئؾ:

ًٚ: أن هههذه ؿٚظههدة فًٔههٝ إشههالمٔف، وفُههـ ادًههِّقن يْىَِههقن  افنههٔخ: ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ ويٗمْههقن هبههٚ ظّههالً، وضبْههٚ أمثِههف ظديههدة وظديههدة مْٓههٚ، ؾٓههؿ يٍُههرون هبههٚ  فًههٕٚ

جهدًا، إذا ـْههٝ تهذـر هههذا افهذي يوههع مٚفهف يف افٌْههؽ، ويىِهع فههف أفهػ، ظؼههة نٓي 
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ربههههٚ، يَههههقل: إٔههههٚ أحًههههـ نخههههذ هههههذا ادههههٚل وأتهههههدق بههههف، وؿِْههههٚ فٔتٓههههٚ َل تههههزين وَل 

 تتهدؿل، تذـر هذا افٌحٞ؟

 ... افُالم.مداخِٜ:

إمثِههٜ إخههرى مْٓههٚ أن ـثههر مههـ ادًههِّغ افٔههقم  ـههذفؽ ضبْههٚ بًههض افنههٔخ:

يًروههقن ًٕههٚئٓؿ فٍِتْههٜ، وفتههزل هبههـ إؿههدام يف شههٌٔؾ كهههٔؾ ظِههؿ، هههذا افًِههؿ 

ًٚ، ـههٖن تتخههرج مًههِّٜ ضٌٌٔههٜ،  ًٚ، وإٕههام هههق ؾههرض ـٍٚئٔهه ًٚ ظْٔٔهه أؿههقل أن فههٔس ؾروهه

ٜ، أن فُههـ إٔههتؿ تًِّههقن أن  ههرج افىٌٌٔههٜ افٔههقم ٓ بههد أن تتًههرض فُثههر مههـ افٍتْهه

 ٚفط افنٌٚب وافرجٚل مـ دـٚترة مـ تالمذة.. إػ نخهره، ؾُٔهػ يًهتٌٔح بًهض 

 ادًِّغ أن يًروقا بْٚ ؿ دثؾ هذه افٍتْف، افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ.

 ( 00: 55: 33/ 443) اهلدى والنور /
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 اخلسوج يف ضبيل اهلل لليطاء

ٌِٔهههغ حٔهههٞ يًهههٖل خهههروج ادهههرأة فِهههدظقة ـهههام يًٍِهههف بًهههض رجهههٚل افت مداخِهههٜ:

 هؿ مًٓؿ، هؾ هذا جٚئز أم ؽر جٚئز؟ءجرجقن مهىحٌغ ًٕٚ

 مٚ ظِٔش احلََٜٔ بدظٜ أخرى مٚ ـْٚ ًًّٕٓٚ مـ ؿٌؾ. افنٔخ:

ـْههههههٝ أؿههههههقل مْههههههذ شههههههْغ: حٔههههههْام بههههههدأ بًههههههض افْههههههٚس تًههههههّٜٔ بًههههههض افٍتٔههههههٚت 

ادتخرجههٚت مههـ بًههض افُِٔههٚت افؼههظٜٔ يًههّق ؿ أو يًههّق ـ: داظٔههٚت، ؿِْههٚ: 

ـهٚن يف اإلشهالم داظٔهٚت؟! فَهد ـٕٚهٝ أم ادهٗمْغ ظٚئنهٜ ريض  شٌحٚن اهلل! متك

اهلل تًههٚػ ظْٓههٚ مههـ افٍَههف وافًِههؿ، بحٔههٞ أ ههٚ ؾٚؿههٝ يف ذفههؽ ـثههرًا مههـ أصههحٚب 

، وـٕٚقا ٕجؾ ذفؽ يًرؾقن  ٚ ؿدرهٚ وشٚبَٔتٓٚ يف ههذا ادجهٚلر ٕ هٚ ¢افٌْل 

بنههٓٚدتف  ¢ٌْههل افٌُههر، ثههؿ ـٕٚههٝ أحههٛ افًْههٚء إػ اف ¢ـٕٚههٝ أوًٓ زوجههٜ افٌْههل 

 هق، ومع ذفؽ مٚ ـٕٚٝ تًٚؾر فِدظقة، وٓ ـٕٚٝ  رج هذا اخلروج.

ًٚ بٚإلصههههٚرة، واإلصههههٚرة تٌْههههل افٌِٔههههٛ ظههههـ سيههههح  ًٚ مُتٍٔهههه إٔههههٚ ضبههههٝ مههههثالً نٍٕهههه

افًٌهههٚرة: بههههٖن اخلههههروج  ٚظههههٚت هُههههذا فههههٔس ؾههههٔٓؿ إٓ ظههههَٚل واحههههد أو صههههٌف ظههههَٚل 

ـههام اؾتتحْههٚ ادجِههس هههذا وأخههرون ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ، ؾْْهههحٓؿ ـْههٚ وٓ ٕههزال أن 

ومٚ اجتّع ؿقم يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل »وؽره بّثؾ ؿقفف ظِٔف افًالم افًٚبؼ ذـره: 

، ْٕهحٓؿ دائاًم وأبدًا بديؾ هذا اخلروج افذي شيتِقن ـتٚب اهلل ويتدارشقٕف بْٔٓؿ

ًٚ، ٓ أؿههقل فههٔس  ههؿ شههِػ يف افًههِػ افههذيـ  فههٔس  ههؿ شههِػ مْههذ أربًههٜ ظؼهه ؿرٕهه

ًٚ يّهههثِٓؿ افَهههرو ن افثالثهههٜ ؾَهههط، يف ـهههؾ ههههذه افًههههقر اإلشهههالمٜٔ َل يًهههٌؼ أن ظٚدههه
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جرج ومًف ظؼة.. ظؼيـ.. ثالثغ.. أو أـثر ٕجؾ تٌِٔغ افهدظقة، تٌِٔهغ افهدظقة 

بحٚجٜ إػ افًِامء، وفٔس إػ مـ فًٔقا بًِهامء، ؾُْهٝ إٔههح ههٗٓء بهٖن يِزمهقا 

ًٚ مههـ بٔههقت اهلل ظههز وجههؾ يتِههقن ـتههٚب اهلل ويتدارشههق ٕف بٔههْٓؿر حتههك يُههقن ؾههٔٓؿ بٔتهه

ظههَٚل ؾَٔههف، إذا مههٚ وؿههػ جىههٛ يف افْههٚس ٓ يِحههـ بههتالوة نيههٜ مههـ نيههٚت اهلل، وٓ 

جىههع يف تههالوة حههديٞ مههـ أحٚديههٞ رشههقل اهلل، وهههذا مههع إشههػ ًٕههًّف ـثههرًا 

وـثههرًا جههدًا، ـْههٚ ْٕهههحٓؿ بههٖن بًِههقا يف بٔههقت اهلل ويتًِّههقن، وإػ أن ٕحههـ 

ادثهؾ افًهٚمل: ـْهٚ كهٝ ادىهر ـْهٚ كهٝ ...، ـْهٚ ٕنهُق مهـ ٍٕٚجٖ ـْهٚ ـهام يَهقل 

خههههروج مههههـ فًٔههههقا مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ مههههـ افرجههههٚل، وإذا أن ٍٕٚجههههٖ أن ادًههههٖفٜ أو 

افًدوى هت حتك إػ افًْٚء، أٓ يًِهؿ ههٗٓء أن اهلل ظهز وجهؾ أوًٓ إٔهزل نيهٜ يف 

ًٚ ًٕهههٚء إمهههٜ يف أصهههخٚص ًٕهههٚء ٌٕههه ل إمهههٜ: افَهههرنن سقهههٜ، ؾَهههٚل تًهههٚػ اٚضٌههه

ِٜ إُوَػ ﴿ ٔ هههه
َج اجْلَِٚهِِ َزُّ ـَ َتهههه ْج َز  ـ  َوٓ َتهههه ُُ

ُٔههههقتِ ْرَن يِف ُب ، مًْههههك: [11]األحررررزا  ﴾َوَؿهههه

)وؿرن( اشتَررن، أي: اشُـ، أي: ٓ  رجـ مهـ بٔهقتُـ، وإذا خهرجتـ حلٚجهٜ 

 ٓ بد فُـ مْٓٚ: )ؾال تزجـ تزج اجلٚهِٜٔ إوػ(.

ٕؾوؾ فِّرأة أٓ  هرج فتههع مهع  ٚظهٜ أن ا ¢أٓ يًِؿ هٗٓء ؿقل افٌْل 

، بؾ ؿٚفهٝ افًهٔدة شوبٔق ـ خر  ـ»ادًِّغ، حٔٞ ؿٚل رشقل رب افًٚدغ: 

مٚ أحدث افًْٚء مـ بًده دًْٓـ  ¢ظٚئنٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ: )فق ظِؿ افٌْل 

ْؿ ﴿ادًٚجد(، ظِٔف افهالة وافًالم جهٚء بٚإلشهالم افقشهط:  ـُ َْهٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج َـه ًٜ َو ُأم ه

ًىٚ ، ٓ إؾههراط ؾٔههف وٓ تٍههريط، ٓ ؽِههق ؾٔههف وٓ توههٔٔع، وإٕههام ـههام [341]البقرر:ة ﴾َوَشهه

ٚ﴿ؿههههٚل:  َؽ َؿَقاًمهههه
ْغَ َذفِهههه َٚن َبهههه هههه ـَ ، مههههٚ حههههرم ظههههذ افًْههههٚء أن ينههههٚرــ [71]الف:قرررران ﴾َو

، مههٚ حههرم ذفههؽ شوبٔههق ـ خههر  ههـ»ادًههِّغ بٚفهههالة يف ادًههٚجد، فُههـ ؿههٚل: 

ًٚ أن تههع يف ادًهجد فتًهّع ظِٔف افهالة وافًهالمر ٕ ن ادهرأة ؿهد كتهٚج أحٕٔٚه

ًٚر  مقظيهههٜ أو تهههتًِؿ ظِهههاًم، وبخٚصهههٜ يف زمهههـ ؿهههؾ ؾٔهههف ادًِّهههقن وادتًِّهههقن مًههه
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وفذفؽ مع إشػ جتدون ادًٚجد افٔقم خٚويٜ ظذ ظروصٓٚ، ؾال دروس تَِك 

ؾٔٓٚ، إٔٚ أدرـٝ ـثرًا مـ حَِٚت افًِهؿ يف بًهض ادًهٚجد هْهٚك يف دمنهؼ فُهـ 

مههٚ خرجههٝ مههـ دمنههؼ إػ هههذا افٌِههد إٓ وَل يٌههؼ هْههٚك مههـ يههذـر اهلل ظههز وجههؾ يف 

مًههجد مههـ ادًههٚجد إٓ هههذا افقههء افروتْٔههل ـههام يَقفههقن افٔههقم: خىٌههٜ  ًههٜ.. 

خىٌهههٜ ظٔهههد إصهههٌر أو إـهههز وبهههس، أمهههٚ حَِهههٚت تَهههٚم وههههذا مهههٚ صهههٚهده يف ؿهههديؿ 

.ًٚ  افزمٚن ؾِؿ يٌؼ فذفؽ ذـر مىَِ

وؿرن يف »افذي إٔزل اهلل ظِٔف وخٚضٛ ًٕٚءه بَقفف:  ¢ٌْل افنٚهد: أن هذا اف

، ؾٌههر ًٕههٚء افرشههقل ظِٔههف افًههالم أحههقج إػ مثههؾ هههذا اخلىههٚب اإل ههل، شبٔههقتُـ

ـذفؽ حض افًْٚء ظذ أن يِتزمـ يف أدائٓـ فٍرائوٓـ اخلّس بٔهق ـ، وؿهٚل: 

ًٚ ادههشوبٔق ـ خر  ـ» ِغ بًهد ، ؾُٔػ هٗٓء، يَقل أحدهؿ حْٔام يَقم مٌْٓه

ًٚ افًهْٜ شهْٜ افٌْهل  افهذي ـهٚن  ¢شالم اإلمٚم مـ افٍريوٜ بًٌهٚرة خهٚفٍقا ؾٔٓهٚ أيوه

 :ًٚ أمٚ بًد: ؾه٘ن خهر »يٍتتح ؾٔٓٚ أو هبٚ ـؾ خىٌف وـؾ مقاظيف، وؿد شًّتّقهٚ نٍٕ

إػ نخهر، أمهٚ ههؿ ؾٖٕهٚ واهلل مهع   ش..¢افُالم ـالم اهلل، وخر ا دي ههدي حمّهد 

، فُـ يف ذهْل ¢ ٚر ٕين يف ؽْك ظْٓٚ بخىٌٜ افٌْل شامظل  ٚ ـثرًا مٚ حي

بًهههض إفٍهههٚظ مْٓهههٚ وإٔهههتؿ تهههذـرو ٚ أحًهههـ مْهههل، وههههل افتهههل يَقفهههقن: ٕجٚحْهههٚ 

، ¢، بههس، أوًٓ: هههذه افُِّههٜ  ههٚفػ شههْٜ افٌْههل ¢وؾالحْههٚ إٓ بٚتٌههٚع شههْٜ ٌْٕٔههٚ 

ًٚ يف بًههض إمثِههٜ افًههٚبَٜ، إن ـههٕٚقا ٓ يًِّق ههٚ ؾٓههذا  مههر، وإن ـههام ؿِههٝ فُههؿ نٍٕهه

ـهٕٚقا يًِّق هٚ ثههؿ يًروهقن ؾٓههذا أمهر، ؾٓهؾ َل يىههرق شهّع هههٗٓء افهذيـ يههذـرون 

، ؾُٔهههههػ ¢دائهههههاًم: أن ؾهههههالح ههههههذه إمهههههٜ وٕجٚحٓهههههٚ وؾالحٓهههههٚ بٚتٌهههههٚع شهههههْٜ افٌْهههههل 

يف ظؼات ادْىَِٚت افتهل يْىَِق هٚ، مْٓهٚ ههذه افُِّهٜ  ¢جٚفٍقن شْٜ افٌْل 

ٌْٕٔهههٚ، رشهههقفْٚ ـهههٚن ٓ يَهههقل ههههذا  بهههغ يهههدي افهههدرس: ٕجٚحْهههٚ وؾالحْهههٚ بٚتٌهههٚع شهههْٜ

أمٚ بًد: ؾ٘ن خر افُالم ـالم اهلل، وخر ا دي ههدي حمّهد »افُالم، ـٚن يَقل: 
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، إن ـٕٚقا ٓ يًِّهقن ؾٓهذا ذ، وإن ـهٕٚقا يًِّهقن ؾٓهق أذ، وإٔهٚ أؿهقل: إ هؿ ش¢

 يًِّقن، دٚذا؟

ن أن ـثرًا مـ هٗٓء ضٌٔل افَِقب  أؿق ٚ بُؾ ْٕٕل أظِؿ مـ دمنؼ ومـ َظام 

ون ـتهٚب ؤساحٜ، فُهْٓؿ فًٔهقا صهٚحلل افًِهؿ، مهٚ ظْهدهؿ ظِهؿ، أظِهؿ أ هؿ يَهر

ريههٚض افهههٚحلغ فسمههٚم افْههقوي رمحههف اهلل، يف ريههٚض افهههٚحلغ هههذا احلههديٞ 

افهههذي ـهههٚن افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم يٍتهههتح خىٌهههف، ؾههه٘ذن ههههؿ يًِّهههقن ههههذه اخلىٌهههٜ، 

ٌههٜ ادٍَِههٜ بتِههؽ افُِههامت افتههل ؾٔٓههٚ بههديؾ هههذه اخلى ¢ودههٚذا ٓ يتًٌههقن افٌْههل 

يَقفق ههٚ ثههؿ جههٚفٍقن ظِّٓههٚ، إٔههٚ أخنههك مههٚ أخنههك أ ههؿ ٓ يًٍِههقن ذفههؽ ٕ هههؿ 

، شـؾ بدظٜ والفٜ، وـؾ والفٜ يف افْهٚر»فًٔقا مع أهؾ افًْٜ يف ؿقل ٌٕل افًْٜ: 

 بؾ إن دظق ؿ ؿٚئّٜ ظذ ظدم إثٚرة: هذه شْٜ وهذه بدظٜ.

ًٚ جههههرجـ مههههع افرجههههٚل، شههههٌحٚن رع! ... أن ٍٕٚجههههٖ بٖٕههههف بههههدأت افًْههههٚء أيوهههه

افْٚس هؿ أصهحٚب افرشهقل ظِٔهف افًهالم، ههؿ أصهحٚب إئّهٜ إظهالم، بهدءًا مهـ 

ًٚ ب٘مههههٚم افًههههْٜ أمحههههد بههههـ حٌْههههؾ، هههههؾ ـههههٚن ًٕههههٚء هههههٗٓء إئّههههٜ  أع حٍْٔههههٜ وتربًٔهههه

 جرجـ مع أزواجٓؿ مـ افًِامء وإئّٜ يف شٌٔؾ افدظقة؟

 ء؟!ٓ ثؿ ٓ ثؿ ٓ، ؾُٔػ يًٍؾ هٗٓ

إذًا: هذا يٗـد أن ههٗٓء جهٚفٍقن ؿهق ؿ بٖؾًهٚ ؿ، افٍهالح بٚتٌهٚع شهْٜ افرشهقل 

، ؾٓهال ضٌَقههٚ واتًٌهقا شهْٜ افرشهقل ¢فُـ ... وفق أ ٚ َل تتَِهك ظهـ رشهقل اهلل 

 ظِٔف افًالم؟

ّْههٚ شههْٜ ٌْٕٔههٚ ِ  ًَ ذـرى تٍْههع ادههٗمْغ، وًٕههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يُ افههتِههؽ ذـههرى و

 ذيـ يًِّقن ويًِّقن ويًِّقن بام يًِّقن، تٍوؾ.، وأن بًِْٚ مـ اف¢

 (  00: 43: 12/ 686) اهلدى والنور /
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 اخلسوج يف ضبيل اهلل

أرجهق أن تٍٔهدوٕٚ حهقل اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ـداظٔهٜ إػ اهلل شهٌحٕٚف  مداخِٜ:

ًٚ، وهههؾ هههذا افًّههؾ مههـ افًههْٜ؟ ومههٚ مًْههك ؿههقل  وتًههٚػ ثالثههٜ أيههٚم أو أربًههقن يقمهه

 ؟شخر فؽ مـ محر افًْؿ اً واحد ٚ ظع! ٕن هيدي اهلل بؽ رجالً ي»: ¢افرشقل 

مهههـ محهههر افهههًْؿ. َٕهههقل: اخلهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل فهههف مٍٓهههقم ذظهههل وفهههف  افنهههٔخ:

ًٚ أن ـههؾ بدظههٜ يف اإلشههالم وههالفٜ وفههق ـههٚن يههراد هبههٚ  مٍٓههقم بههدظل، وظههرؾتؿ شههٚبَ

بٚتٌهٚع مهٚ ـهٚن  –ـهام ظهرؾتؿ  –زيٚدة افتَهرب إػ اهلل ظهز وجهؾ ؾهٕ٘ام يُهقن افتَهرب 

 .¢ظِٔف افٌْل 

اخلروج يف شٌٔؾ ضِٛ افًِؿ، ضٚفٛ افًِؿ حْٔام جهرج مهـ بٔتهف أو مهـ ظِّهف 

فىِٛ افًِؿ ؾٓق يف شهٌٔؾ اهلل، بهؾ افًٚمهؾ افهذي جهرج إػ ظّهٍؾ قههؾ بهف رزؿهف 

ًٚ يف شٌٔؾ اهلل، ٓ صؽ أن افًٌٔؾ إول أؾوؾ مـ افًٌٔؾ أخر،  احلالل ؾٓق أيو

إول ظٌٚدة حموٜ، وؿد ؿٚل ظِٔف افههالة وافًهالم ؾهٔام أخرجهف ذفؽ ٕن افًٌٔؾ 

ًٚ »اإلمههٚم مًههِؿ يف صههحٔحف:  ًٚ يِههتّس بههف ظِههاًم شههِؽ اهلل بههف ضريَهه مههـ شههِؽ ضريَهه

 .شإػ اجلْٜ

إن ادالئُٜ فتوع »ؿٚل:  ¢وأخرج افسمذي واإلمٚم أمحد وؽر ٚ أن افٌْل 

ًٚ بههام يهههْع جههرج فًٔههػ ًٍٕههف ظههـ  فُههـ حتههك افههذي شأجْحتٓههٚ فىٚفههٛ افًِههؿ روهه

ًٚ يًتزه افنٚرع احلُٔؿ  أـؾ احلرام بؾ فًٍٔٓٚ ظـ شٗال ؽر اهلل ظز وجؾ هذا أيو

ًٚ يف شهٌٔؾ اهلل تٌهٚرك وتًهٚػ، ؾَههد جهٚء يف احلهديٞ افههحٔح أن افٌْههل   ¢خروجه



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

773 

ًٚ بغ أصهحٚبف ذات يهقم حٔهْام مهر صهٚب ؾهرأى أصهحٚبف مهـ ؿقتهف وجِهده  ـٚن جٚفً

ا: فههههق أن هههههذا ـههههٚن يف شههههٌٔؾ اهلل، ؾَههههٚل ظِٔههههف افهههههالة وٕنههههٚضف مههههٚ أظجههههٌٓؿ ؾَههههٚفق

إن ـههٚن هههذا خههرج يًههًك ظههذ أوٓد فههف صههٌٚر ؾٓههق يف شههٌٔؾ اهلل، وإن »وافًههالم: 

 .شـٚن خرج يًًك ظذ أبقيـ صٔخغ ـٌريـ ؾٓق يف شٌٔؾ اهلل

ؾ٘ذًا: شٌٔؾ اهلل مًْك واشع جدًا ينّؾ ـؾ ظٌٚدة وـؾ ضٚظٜ. ؾٚخلروج فِدظقة 

ًٚ، ؾٓق مـ إمقر افتل  يف شٌٔؾ اهلل ٓ صؽ أن هذا أمر مؼوع بؾ وؿد يُقن واجٌ

يَههٚل ؾٔٓههٚ يف ادثههؾ افًههرع افَههديؿ: هههذا أمههر ٓ جتِههػ ؾٔههف اثْههٚن وٓ يْههتىح ؾٔههف 

ظْههزان. فُههـ إذا أحههٚط بههٚخلروج يف افههدظقة إػ اهلل ظههز وجههؾ مههٚ َل يُههـ يف ظٓههد 

زمرة أو يف ظّقم مٚ  وـذفؽ يف ظٓد افًِػ افهٚفح دخؾ اخلروج يف ¢افٌْل 

ـؾ بدظٜ وهالفٜ، »: ¢شًّتؿ مـ ادحٚضة افًٚبَٜ وحًٌُؿ تذـرًا مْٓٚ ؿقفف 

 .شوـؾ والفٜ يف افْٚر

وشههرة إصههحٚب افُههرام  ¢إٔههٚ أظتَههد أن مههـ ـههٚن ظْههده ظِههؿ بًههرة افرشههقل 

وإئّهههٜ إظهههالم وتهههٚريخ اإلشهههالم بًٚمهههٜ ـهههؾ ههههذه افَهههرون افتهههل موهههٝ إػ ههههذا 

ًٚ ظذ افْحق افذي جٚء اإلصٚرة إفٔف يف افًٗال. افًك فـ بد  خروج

ًٚ، ؾهههٔام َل يهههذـر  يف افًهههٗال خهههروج ثالثهههٜ أيهههٚم، يف افًهههٗال خهههروج أربًهههغ يقمههه

خههروج  ٚظههٜ ـثههرة ؾَههرة إػ ؿريههٜ، إػ مديْههٜ بههؾ ربههام إػ إؿِههٔؿ، بههؾ ربههام إػ 

ـ  ﴿بًض افدول افُٚؾرة، أـثرهؿ يهدق ؾٔٓؿ ؿقل اهلل ظز وجؾ: 
ثََر افْ ِٚس  َوَفُِ ـْ َأ

قنَ  ُّ َِ ًْ  .[381]األع:ا  ﴾ٓ َي

ثَهَر ﴿هذا اخلروج افذي يهدق يف هذه اجلامظٜ، هذه أيٜ افُريّهٜ:  ـْ ـ  َأ
َوَفُِه

قنَ  ُّ َِ ًْ ًٚ  [381]األع:ا  ﴾افْ ِٚس ٓ َي ًٚ بخروج مَٔد بثالثٜ أيهٚم أو بهٖربًغ يقمه مَروٕ

ًٚ هذا بال صؽ زيٚدة دخِٝ يف افديـ يف افًك احلٚ ض، وفهـ يًهتىٔع ظهَٚل مىَِه
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أن يٖ  بٖثر وفهق واههل ووهًٔػ أن افًهِػ افههٚفح ـهٕٚقا يَْْهقن اخلهروج بثالثهٜ 

ًٚ. هههذا افههذي جههٚء يف افًههٗال. أو جرجههقن  أيههٚم، أو يَْْههقن اخلههروج بههٖربًغ يقمهه

.ًٚ  هُذا  ٚظٚت هذا َل يُـ إضالؿ

مقر بهف يف افَهرنن أمٚ أن جرج ظَٚل مـ ظِامء ادًِّغ ؾٓذا هق افقاجٛ ادهٖ

ُْٖمُروَن ﴿افُههريؿ يف مثههؾ ؿقفههف ظههز وجههؾ:  ْدُظقَن إَِػ اخْلَههْرِ َوَيهه ٌٜ َيهه هه ْؿ ُأم  ُُ ْْ
ـْ ِمهه ُُ تَ َوْفهه

ـِ  ْقَن َظهه هه َٓ ُروِي َوَيْْ ًْ رِ  بِههٚدَْ هه َُ إمههٜ ٓ صههؽ أن ادَهههقد هْههٚ  [314]آ  عمرر:ان ﴾ادُْْْ

 اجلامظٜ.

زمـ ؿِٔالً ٕن ادَهقد أن وهْٚ ٓ بد يل مـ وؿٍٜ وهل مّٜٓ جدًا وفق ضٚل اف 

آجههههتامع إٕههههام هههههق فًِِههههؿ، وافًِههههؿ ـههههام ؿٔههههؾ: افًِههههؿ إن ضٌِتههههف ـثههههر وافًّههههر ظههههـ 

كههههِٔف ؿههههر ؾَهههدم إههههؿ مْهههف ؾهههٕٚهؿ، وإٔهههٚ أظتَهههد أن ههههذه افَْىهههٜ افتهههل رأيهههٝ 

ههههٚ وههههل ؿهههقل ربْهههٚ ظهههز رُ ـْ ٍٕزههه موهههىرًا أن أؿهههػ ظْهههدهٚ بّْٚشهههٌٜ أيهههٜ افًهههٚبؼ ذِ 

ـْ ِمهه ﴿وجههؾ:  ُُ تَ ٌٜ َوْفهه هه ْؿ ُأم  ُُ أمههٜ، مههٚ مًْههك إمههٜ؟  ٚظههٜ. هههذه  [314]آ  عمرر:ان ﴾ْْ

أيههههٜ بههههٛ أن ٍّٕٓٓههههٚ ؾنهههههٚ ظِههههامء افتًٍههههر وافتًٍههههر افًههههٍِل، فههههٔس افتًٍههههر 

افٌدظل، افتًٍر افًهٍِل افهذي يٍنه افَهرنن أول مهٚ يٍنه بهٚفَرنن، ثهؿ يٍنه إن َل 

ة وافًهالم وٓ بهد، ؾه٘ن يُـ هْٚك نيٜ تٍن نيٜ ؾٍٔن بحديٞ افرشهقل ظِٔهف افههال

َل يُـ هْٚك حديٞ وٓ ؿرنن ؾحْٔئذ يٍن بٕٚثر شهقاء ـهٚن ظهـ افههحٚبٜ أو ظهـ 

افتهههٚبًغ أو ظهههـ أتٌهههٚظٓؿ، ٕن ههههٗٓء ههههؿ ادَههههقد بَقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 .شخر افْٚس ؿرين ثؿ افذيـ يِق ؿ ثؿ افذيـ يِق ؿ»

وي وادًهّك بٚفهدر ادْثهقر مـ أجؾ ذفؽ أفػ احلٚؾظ افًهٔقضل ـتٚبهف ادًهر

يف افتًٍر ادهٖثقر، فهٔس افتًٍهر افًَهع وافًَهقل هْهٚك تتٍهٚوت وتتٍهٚوت جهدًا. 

هذه افٍِيٜ إمهٜ يف ههذه أيهٜ بهٛ تًٍهرهٚ أوًٓ: ظهذ وهقء مهٚ ؾنهه افًهِػ، 
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ثؿ ظذ وقء تىٌٔؼ افرشقل ظِٔف افًالم، ٕن هذه أيٜ أول مٚ ٕزفٝ ٕزفهٝ ظهذ 

ٓق افذي شٔتقػ تىٌَٔٓٚ وبٔٚ ٚ فِْٚس إمهٚ بَقفهف، وإمهٚ بًٍِهف، ؾ ¢ؿِٛ افرشقل 

 وإمٚ بتَريره.

ٌٜ ﴿وأن:  هه ْؿ ُأم  ُُ ْْ
ـْ ِمهه ُُ تَ هههذه إمههٜ هههل  ٚظههٜ تههدظق إػ  [314]آ  عمرر:ان ﴾َوْفهه

اخلر وتٖمر بٚدًروي وتْٓك ظـ ادُْهر فهٔس يف مُهٚن واحهد، وإٕهام ههذه إمهٜ 

تّع اإلشالمل، ؾَد يُقن هْٚ ظَٚل أو اثْغ تقزع ظذ ادج –أي هذه اجلامظٜ  –

أو ثالثٜ وهْٚك ـذفؽ، يًْل بٛ أن قَؼ افٍرض افٍُٚئل افذي يًرؾهف افٍَٓهٚء 

 بٖٕف إذا ؿٚم بف افًٌض شَط ظـ افٌٚؿغ.

إذا ـههٚن هْههٚك ؿريتههٚن مههثالً ويف إحههدا ٚ رجههؾ ظههَٚل، ظههَٚل بًّْههك افُِّههٜ وهههق 

فَريههٜ إخههرى افتههل فههٔس ؾٔٓههٚ ظههَٚل يٌههغ يًِههؿ أهههؾ بِههده فُْههف ٓ جههرج إػ تِههؽ ا

 ؿ أحُٚم اهلل ظز وجؾ، هذا افًهَٚل بهٛ أٓ يْحكه يف ههذه افَريهٜ وإٕهام يْتَهؾ 

إػ افَريههٜ إخههرى، أي: قَههؼ افقاجههٛ هْههٚك وهْههٚك. وإذا ـههٚن يف افَريههٜ ظِههامء 

و هههذا مههع إشههػ ؽههر متحَههؼ يف هههذا افزمههٚن حتههك يف ـثههر مههـ افههٌالد  –ـثههرون 

هٗٓء بٛ أن قََهقا ههذا افقاجهٛ افهذي ذـهره اهلل ظهز وجهؾ يف أيهٜ  –ٌرة افُ

 افًٚبَٜ.

ًٚ: ٓ يتهههقر افَْههٚش وافْههزاع واخلههالي يف مقوههقع اخلههروج  إذًا ـههام ؿِههٝ نٍٕهه

ًٚ: هههذه مًههٖفٜ ٓ جتِههػ ؾٔٓههٚ اثْههٚن  فتًِههٔؿ افْههٚس وتٌِههٌٔٓؿ دظههقة اهلل ـههام ؿِههٝ نٍٕهه

ُـ مـ افذي جرج؟ وـٔػ جرج؟ هؾ ئَد وٓ يْتىح ؾٔٓٚ ـٌنٚن أو ظْزان. وف

ًٚ؟ وههذا افْيهٚم مهٚ جهٚء يف اإلشهالم. مهٚ ههق ادهٕٚع  خروجف بثالثٜ أيٚم وأربًغ يقمه

إٔف يُقن بدل ثالثٜ أيٚم أربًٜ أيٚم إذا تٔن فف ذفؽ؟ دٚذا هذا افتَٔٔد؟ إذا مٚ تٔن 

ًهٜ ظؼهة؟ ودهٚذا فف إٓ يقم واحد دٚذا ثالثٜ أيٚم؟ ودٚذا مٚ هق ظؼة مهٚ ههق مخ
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مهٚ ههق صهٓقر؟ هههذا افتحديهد ٓ أصهؾ فههف ٓ يف ـتهٚب اهلل وٓ يف حهديٞ رشههقل اهلل 

وٓ يف أثٚر ظـ افًهِػ افههٚفح وٓ يف أؿهقال إئّهٜ إربًهٜ افهذي ٕهدظل ٕحهـ 

 ٓقر أههؾ افًهْٜ واجلامظهٜ إْٔهٚ ْٕتٓهل يف أحُٚمْهٚ ويف ؾَْٓهٚ إػ ههٗٓء إئّهٜ 

ًٚ.إربًٜ، ٓ أحد مْٓؿ ي ًٚ مـ هذا إضالؿ  ذـر صٔئ

إذًا مـ أيـ جلء هبذا افَٔد افثالثهل؟ ومهـ أيهـ جهلء هبهذا افَٔهد إربًْٔهل؟ ثهؿ 

مـ أيـ جلء هبذا اخلروج افزراؾٚت واجلامظٚت؟ أهُهذا ـهٚن إئّهٜ ادتَهدمقن 

 يًٍِقن؟ حٚصٚ. 

ًٚ حلديٞ افرشقل ظِٔف افًالم:  خر ا دى هدى حمّد »دائاًم ٕحـ ٕذـر اتٌٚظ

ـهههٚن  ¢ٓ أحهههد مهههـ ضهههالب افًِهههؿ ؾوهههالً ظهههـ أههههؾ افًِهههؿ ٓ يهههذـر أن افٌْهههل  ش¢

 ًٚ يرشههؾ أؾههرادًا مههـ خٚصههٜ أصههحٚبف، أرشههؾ مههثالً مًههٚذًا إػ افههّٔـ وأرشههؾ تههٚرة ظِٔهه

ًٚ إػ افهههّٔـ وأرشهههؾ دحٔهههٜ افرومهههل إػ افهههروم.  إػ افهههّٔـ وأرشهههؾ أبهههٚ مقشهههك أيوههه

الة وافًهههالم يرشهههؾ ٕخٌهههٜ ظٍهههقًا. دحٔهههٜ افٌُِهههل إػ افهههروم، وهُهههذا ـهههٚن ظِٔهههف افهههه

أرشهؾ  ¢ؾَٓٚء أصحٚبف وظِامئٓؿ، وـذفؽ أرشؾ مرة وهذه َل تتُهرر يف حٔٚتهف 

ًٚ فدظقة افٌَٚئؾ افًربٜٔ ادؼـٜ افتل ظٚصٝ يف اجلٚهِٜٔ بٚفدخقل يف  شًٌغ ؿٚرئ

ًٚ، ؾَتِقا وؽدر هبؿ ـام هق مهذـقر يف صهحٔح افٌخهٚري وؽهره مهـ  اإلشالم أؾقاج

 ـتٛ افًْٜ.

هههههههٗٓء خرجههههههقا يف شهههههٌٔؾ اهلل وٓ صههههههؽ، يف شههههههٌٔؾ افههههههدظقة إػ اهلل افنهههههٚهد: 

وتٍْٔههذًا فميههٜ افًههٚبَٜ، فُههـ هههؾ خههرج مًٓههؿ مههـ ظٚمههٜ افهههحٚبٜ؟ ٓ، ٓ رء مههـ 

ذفؽ أبدًا. يذـر أهؾ افًِهؿ بٚفًهرة وبتهٚريخ افههحٚبٜ ومهْٓؿ ابهـ ؿهٔؿ اجلقزيهٜ يف 

ٚبٜ افهذي ـهٕٚقا يًهدون أن افهح شإظالم ادقؿًغ ظـ رب افًٚدغ»ـتٚبف افًئؿ: 

َؾ ﴿إفههقي ادٗفٍههٜ ـههٕٚقا مههـ اجلّٓههقر افههذي يههٖمرهؿ رهبههؿ يف ؿقفههف:  َُٖفقا َأْههه َؾْٚشهه
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قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ أـثر افهحٚبٜ افذيـ يًدون إفقي ادٗفٍهٜ  [41]النح  ﴾افذ 

 ـٕٚقا اٚضٌغ هبذه أيٜ.

ذ ابهههـ تّٔٔهههٜ، يَهههقل: افههههحٚبٜ أههههؾ افهههذـر مهههْٓؿ؟ يَهههقل ابهههـ ؿهههٔؿ اجلقزيهههٜ تِّٔههه

افًِامء افذيـ ـٕٚقا يٍتقن أوفئؽ اجلّٓقر هؿ يًْل يٌٌِهقن ادٚئهٜ، ظٍهقًا ادهٚئتغ 

أو يزيهههدون ؿِهههٔالً أو يَِهههقن، ؾَٓهههٚء افههههحٚبٜ إذًا ٕحهههق مهههٚئتغ وافٌهههٚؿل واجهههٌٓؿ أن 

 يًٖفقا هٗٓء.

ء مًههٚذًا إػ افههّٔـ هههؾ خههرج أحههد مههـ هههٗٓ ¢تههرى! حٔههْام أرشههؾ رشههقل اهلل 

صحٌٜ هذا افًَٚل أو ذاك افًَٚل مـ أصهحٚب افرشهقل ظِٔهف افًهالم؟ اجلهقاب: ٓ. 

ًٚ أن ههذا اخلهروج  وهذا هق افتٚريخ بغ أيديْٚ. فذفؽ ٕحـ بٚإلؾٚوٜ إػ مهٚ ؿِْهٚ نٍٕه

ادَْـ ادقصقي هبذه افهٍٜ بهٚفرؽؿ إٔهف جهٚفػ مهٚ ـهٚن ظِٔهف افًهِػ، وافًِهامء 

 دائاًم يَقفقن: 

  أأث  أأل وكأأش خأأا ب ي بأأر  

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

 

 

ٕحـ حْٔام ٕتحدث ظـ أمر مٚ إٕام ٕتحهدث ظهـ افىريهؼ وافًهِقك افهذي بهٛ 

ظههذ ادًههِّغ افههذيـ يريههدون أن يتَربههقا إػ اهلل زفٍههك، ٓ ٕههتُِؿ ظههام يف ٕٔههٚ ؿ 

مهـ حًههـ افَهههد وحًههـ افًٌههٚدة وافتَههرب إػ اهلل هههذا أمههر ٓ ٕتههدخؾ ؾٔههف، ٕٕههف ٓ 

ٚ يف افهدور إٓ اهلل ظهز وجهؾ، مهع ذفهؽ ؾهْحـ ؿهد صهٚهدٕٚ ـثهرًا مهـ ههٗٓء يًِؿ م

افذيـ جرجقن ذفؽ اخلروج افذي يًّقٕف يف شٌٔؾ اهلل، رأيْٚ يف شقريٚ ودمنؼ 

ًٚ ضٌٔهغ صهٚحلغ جرجهقن هلل ظهز  ن ٕٚشه ومحٚه وحِٛ وٕحهق ذفهؽ ـهذفؽ يف ظهام 

ًٚ، ٓ بهههد  أن يَهههسن مهههع افَههههد وجهههؾ، فُهههـ إمهههر ٓ يٍُهههل أن يُهههقن افَههههد حًهههْ

احلًهههـ مهههع افْٔهههٜ احلًهههْٜ افًِهههؿ افْهههٚؾع. وأفَْٔهههٚ ـِّهههٜ مْهههذ أيهههٚم ؿريٌهههٜ حهههقل ؿقفهههف 

ِف ﴿تًههٚػ:  هه ٌَههَٚدِة َرب 
ًِ ْك بِ هه ٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ اًل َصهه هه َّ ْؾ َظ هه َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ هه َٚء َرب  هه ََ

قا فِ َٚن َيْرُجهه هه ـَ ـْ  هه َّ َؾ
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ًدا بًٌٚدتهههف ربهههف ظهههز وجهههؾ  ٓ يؼهههك بًٌهههٚدة ربهههف أحهههدًا أي: فٌٔتٌهههل [331]الكهررر  ﴾َأَحهه

 وحده ٓ ذيؽ فف. 

وهههههذا ٕحههههـ ٓ ٕنههههؽ يف هههههٗٓء ادًههههِّغ أو ؽههههرهؿ ممههههـ يتًٌههههدون اهلل وفههههق 

، افْقايههٚ طٚهرهههٚ ضٌٔههٜ وٓ بههقز فْههٚ إٓ أن ًٕتَههد هههذا ¢بّخٚفٍههٜ شههْٜ رشههقل اهلل 

 افيٚهر، فُْْٚ ٓ ًٕتىٔع إٓ أن ٌِٕغ هٗٓء بُٖٕؿ ـام ؿٔؾ:

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

ًٚ، ثهههؿ ٓ يٍُهههل أن   افهههذي جهههرج يف شهههٌٔؾ اهلل أول رء بهههٛ أن يُهههقن ظٚدههه

ًٚ بٍَههف مههـ ؾَههف ادههذاهٛ إربًههٜ ٕن ادههذاهٛ ـثههرة وهْههٚك خالؾههٚت  يُههقن ظٚدهه

ـثههرة يف مًههٚئؾ ظديههدة تًههد بٚدئههٚت إن َل َٕههؾ بههٕٚفقي، وبخٚصههٜ إذا ذهٌههقا إػ 

الل وهْهٚك افًٓهر وافٍُهر واخلالظهٜ وافًٍهؼ وافٍجهقر إػ نخهره بالد افٍُر وافو

ًٚ يف ـتههٚب اهلل ويف حههديٞ رشههقل اهلل   ¢ؾَههد يًههٖفقن شههٗآً، ؾهه٘ذا َل يُههـ متٍَٓهه

 ويف أثٚر افًٍِٜٔ َل يًتىع أن بٔٛ.

ًٚ وههههق مًهههِح  ًٚ متحًّههه يهههروون هْهههٚك ظْهههدٕٚ ُٕتهههٜ يف شهههقريٚ، يَقفهههقن: أن ظٚمٔههه

 مهـ افٔٓهقد ؾٖخهذ بتالبٔهٛ ثٔٚبهف وؿهٚل فهف أوًٓ: أشهِؿ بٚخلْجر يف وشىف فَل رجالً 

وإٓ ؿتِتؽ، ؾٚرجتػ مـ خقؾف مـ افَتؾ. ؿٚل: دخِؽ، مهٚذا أؿهقل؟ ؿهٚل: واهلل مهٚ 

 .ًٚ ههَؽ إَْمثَههُٚل ﴿أدري. هههذا مههتحّس، هههذا ؿٌِههف ضٔههٛ فُههـ بِههغ بههف اجلٓههؾ ضًٌهه ِْ َوتِ

ُرونَ  هه  ُ ٍَ ْؿ َيتَ هه ُٓ  ِ ًَ ٚ فِِْ ههِٚس َف هُبَ هه ْيِ بِههغ بههف اجلٓههؾ إٔههف ٓ يههدري أن يَِههـ  [33 ]الحشرر:﴾َٕ

ادؼك أن يَهقل: ٓ إفهف إٓ اهلل، فُهـ ادًهٖفٜ بٚفًْهٌٜ دهـ جهرج فِهدظقة إػ اهلل 

 .ًٚ  أدق بُثر مـ هذه افُْتٜ افتل رويْٚهٚ نٍٕ

فههذفؽ ٕحههـ ْٕهههح إخقإْههٚ هههٗٓء وـههؾ مًههِؿ يٌتٌههل وجههف اهلل بههام يههديـ اهلل بههف 

ذي ٓ مثٔؾ فف يف مٚ مٙ مـ ـؾ افَرون أن بًِقا خرًا  ؿ مـ هذا اخلروج اف
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يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل يتدارشهقن ـتهٚب اهلل ويتِقٕهف بٔهْٓؿ ويُهقن ؾهٔٓؿ رجهؾ ظهَٚل 

بٚفتًٍر، ظَٚل بٚحلديٞ، ظَٚل بٚفٍَف ذفؽ خر  ؿ وأبَك مـ هذا اخلهروج افهذي 

ل أن يَِْهقه ، ثؿ َل يٌـ ظذ افًِؿ افذي يٌٌْه¢َل يٌـ أوًٓ ظذ هدي رشقل اهلل 

 إػ أخريـ.

إذًا: إن ـٚن هْهٚك مهثالً ظؼهة أصهخٚص مهـ ههٗٓء ادتحًّهغ فتٌِٔهغ دظهقة اهلل 

ًٚ، ؾٔٓؿ واحد هق افذي ئِؼ بف أن يُقن داظٜٔ ٕٕهف ؾٚؿهد افقهء ٓ يًىٔهف. ههذه  حَ

حََٜٔ بدهٜٔ. ؾ٘ذا ـهٚن مهـ بهغ ههٗٓء افًؼهة واحهد يههح أن يُهقن داظٔهٜ إػ اهلل 

دًههٚذ بههـ جٌههؾ حٔههْام أرشههِف فٔههدظق افْههٚس، ؿههٚل فههف:  ¢ل رشههقل اهلل ـّثههؾ مههٚ ؿههٚ

فهههُٔـ أول مهههٚ تهههدظقهؿ ههههق صهههٓٚدة أن ٓ إفهههف إٓ اهلل وأن حمّهههدًا رشهههقل اهلل، ؾههه٘ن »

وهُههذا.  شاشههتجٚبقا فههؽ ؾّههرهؿ بٚفهههالة، ؾهه٘ن هههؿ اشههتجٚبقا فههؽ ؾّههرهؿ بٚفهههٔٚم

وـهههام يَهههٚل:  أن ههههذا اخلهههروج ٕجهههد ؾٔهههف اٚفٍهههٜ أخهههرى، وافُهههالم بهههر بًوهههف،

ًٚ بٚفُتهٚب وافًهْٜ، وأن  احلديٞ ذو صجقن. يٌٌْهل ظهذ ـهؾ داظٔهٜ أن يُهقن ظٚده

وا ؤجرج اثْغ ثالثهٜ ويتقزظهقن يف اجلامظهٜ يٌٌِهقن افْهٚس، بهٛ ظِهٔٓؿ أن يٌهد

، ٕن اإلشهالم افٔهقم ـهام ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: ¢بّثؾ مهٚ بهدأ بهف رشهقل اهلل 

ًٚ وشًٔق» ًٚ ؾىقبك فٌِربٚءإن اإلشالم بدأ ؽريٌ  .شد ؽريٌ

مههـ ههههٗٓء افٌربههٚء يههٚ رشهههقل اهلل؟ »، ؿٔههؾ فههف: ¢جههٚء هْههٚك افًههٗال إػ افٌْهههل 

ههذا  شأجٚب: هؿ ٕهٚس ؿِِٔهقن صهٚحلقن بهغ ٕهٚس مهـ يًههٔٓؿ أـثهر ممهـ يىهًٔٓؿ

وصػ وهذا منهٚهد افٔهقم، افهذيـ يًههقن اهلل مهع إشهػ أـثهر ممهـ يىًٔهقن اهلل، 

ٓقن ظهـ ادُْهر أو ـهام ؿهٚل تًهٚػ. وافهذيـ يهدظقن وافذيـ يٖمرون بٚدًروي ويْ

 إػ اخلر ويٖمرون بٚدًروي ويْٓقن ظـ ادُْر .... افهٚحلغ ؿِٜ. 

إذًا هْٚك ظْدٕٚ ثالثٜ أؿًٚم، أـثر افْٚس افٔقم ظهٚة يًْل ٓ يىًٔقن اهلل. افذيـ 
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 يىًٔهههقن اهلل ؿًهههامن: ؿًهههؿ ظهههَٚل وؿًهههؿ ؽهههر ظهههَٚل. ههههذا افًَهههؿ افًهههَٚل ههههق إؿهههؾ،

يًْل  –افٌربٚء هؿ ٕٚس ؿِِٔقن صٚحلقن مـ يًهٔٓؿ »ؿٚل:  ¢دٚذا؟ ٕن افٌْل 

 .شأـثر ممـ يىًٔٓؿ –حْٔام يدظق ؿ 

ظهههـ افٌربهههٚء: مهههـ ههههؿ؟ وههههذا أدق بُثهههر مهههـ  ¢مهههرة أخهههرى: شهههئؾ رشهههقل اهلل 

ههؿ افهذيـ يههِحقن مهٚ أؾًهد افْهٚس »افقصػ إول. ؿهٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

 .شمـ شْتل مـ بًدي

ؾّههـ »: ¢هْههٚ ٓ بههد يل مههـ وؿٍههٜ ـتِههؽ افقؿٍههٜ افتههل وؿٍْٚهههٚ مًُههؿ ظْههد ؿقفههف 

مههٚ هههل افًههْٜ؟ هههل افًههْٜ يًْههل بًّْههك دون افٍههرض  شرؽههٛ ظههـ شههْتل ؾِههٔس مْههل

 افقاجٛ؟ ٓ. هل ضريَتل ومْٓجل وذيًٜ اهلل افتل جئٝ هبٚ.

ًٚ بهههٛ أن تٍنهه افًهههْٜ هبهههذا ادًْههك، ؾَهههٚل ظِٔهههف افًههالم:   ههههؿ افهههذيـ»هْههٚ أيوههه

أي: مهههـ ضريَتهههل افتهههل جئهههٝ هبهههٚ  شقٔهههقن مهههٚ أؾًهههد افْهههٚس مهههـ شهههْتل مهههـ بًهههدي

ـهام ذـهرت  ¢إفُٔؿ. مٚ ههل أظيهؿ شهْٜ؟ ههل صهٓٚدة أن ٓ إفهف إٓ اهلل، ٕن افٌْهل 

ًٚ مـ حديٞ مًٚذ:   .شفُٔـ أول مٚ تدظقهؿ إفٔف صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل»نٍٕ

ٚجهههٜ إػ أن يهههدظقهؿ إػ افهههذيـ جرجهههقن إذًا افٔهههقم يف بًهههض افهههٌالد فًٔهههقا بح

 –صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهللر ٕ ؿ مًٓؿ ينٓدون أن ٓ إفهف إٓ اهلل، فُهـ ههؿ بحٚجهٜ 

أن يذـروهؿ بًّْك هذه افُِّٜ افىٌٜٔ. مٚ مًْهك  –ـام ؾًِْٚ يف أول هذه اجلًِٜ 

ًٚ: أـثهر ادًهِّغ افٔهقم ٓ يًرؾهقن حََٔهٜ ههذه افنهٓٚدة  ٓ إفف إٓ اهلل؟ إٔٚ أؿقل نشٍ

ًٚ وظّههالً. مههثالً: مههـ مههُْؿ ٓ يًِههؿ أن هْههٚك  ؾُههرًا وظِههاًم وبٚفتههٚيل جٚفٍق ههٚ تىٌَٔهه

ؿٌهههقر بًهههض إوفٔهههٚء وافههههٚحلغ يَههههدون بٚفهههدظٚء مهههـ دون اهلل ظهههز وجهههؾ؟ مهههـ 

مُْؿ ٓ يًِهؿ أن هْهٚك مًهٚجد دؾْهٝ وبْٔهٝ ظهذ ؿٌهقر أوفٔهٚء وصهٚحلغ؟ تَههد 

ٜ مههـ افًْههٚء افَِههٔالت افًَههؾ هههذه افٌَههقر مههـ دون اهلل ظههز وجههؾ فالشتنههٍٚء خٚصهه
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وافديـ. مـ مُْؿ ٓ يًِؿ هذه احلَٚئؼ ادٗشٍٜ جدًا؟ ومـ مُْؿ ٓ يًِؿ أن هذا 

ِٚجَد هللِ ِ َؾال َتْدُظقا َمَع اهلل ِ َأَحًدا﴿يْٚيف ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ  .[38]الجن ﴾َوَأن  ادَْ

ٓ إفهف  –أول هذه افُِّٜ ـام ؿِْٚ يف  –هذا ـِف يْٚيف مًْك ٓ إفف إٓ اهلل، ْٕٕٚ 

 إٓ اهلل.

ِٚجَد هللِ ِ َؾهههال ﴿ومهههـ مهههُْؿ ٓ يًِهههؿ أن ههههذا يْهههٚيف ؿهههقل اهلل ظهههز وجهههؾ:  ههه ًَ َ َوَأن  ادْ

ْٕٕهٚ ـهام ؿِْهٚ  –؟ هذا ـِف يْٚيف مًْك ٓ إفف إٓ اهلل  [38]الجن ﴾َتْدُظقا َمَع اهلل ِ َأَحًدا

مًٌهقد بحهؼ يف افقجهقد يف افُهقن  ٓ إفهف إٓ اهلل مًْٚههٚ: ٓ –يف أول هذه افُِّهٜ 

 ـِف إٓ اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

إذًا: إذا إتؼههه افهههدظٚة يف بًهههض افهههٌالد أو يف بًهههض افَهههرى افتهههل ٓ يقجهههد ؾٔٓهههٚ 

مههذـر وٓ مًِههؿ بههٛ أن يٌههدءوا بؼههع اإلشههالم مههـ أشههف ومههـ أصههِف إول وهههق 

ع إٔههف أشههٚس صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل وأن حمّههدًا رشههقل اهلل. هههذا بحههٞ مىههقي مهه

ًٚ ظههـ هههذه  ًٚ وتىٌَٔهه اإلشههالم وأشههٚس افههديـ، وـثههر مههـ ادًههِّغ هههؿ ؽههٚئٌقن ؾَٓهه

افنههٓٚدة افىٌٔههٜ افتههل مههـ نثٚرهههٚ افًئّههٜ جههدًا أن مههـ مههٚت وهههق ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ 

ًٚ مـ ؿٌِف حرم اهلل بدٕف ظذ افْٚر.  اهلل اِه

يُّههـ أن يُهههقن هههذا اإلخههالص حٔههْام يَهههقل هههذه افنههٓٚدة افىٌٔههٜ مهههـ ؿٌِههف ٓ 

ـههذفؽ إٓ بًههد أن يٍٓههؿ هههذه افنههٓٚدة مههٚ مًْٚهههٚ، ومههٚذا فقازمٓههٚ، ـههذفؽ افنههٓٚدة 

ٕٚههٝ حمههٚضة ـِٓههٚ حههقل هههذه افنههٓٚدة ٓ إفههف إٓ اهلل افثٕٚٔههٜ: حمّههد رشههقل اهلل. ـ

حمّههههد رشههههقل اهلل أٓ تًٌههههد مًههههف ؽههههره، اهلل واحههههد يف ظٌٚدتههههف. أن أخلههههص تِههههؽ 

اتٌٚظههف. وهههذا تًٌههر ؿههد تًههتٌربقٕف وفُْههف ـههام  ادحههٚضة ؾههٖؿقل: حمّههد واحههد يف

قنَ ﴿ؿٚل:  َُ ْؿ َتْىِ ُُ  ٕ ُف حَلَؼ  ِمثَْؾ َمٚ َأ  ٕ  .[31]الذا:يات ﴾إِ

اهلل واحد يف ظٌٚدتف وحمّد واحد يف اتٌٚظف، وافدفٔؾ مٚ رواه اإلمٚم أمحهد يف 
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ًٚ هبهههذا احلهههديٞ  مًهههْده. وأ هههل ههههذه افُِّهههٜ وؿهههد صهههٚرت افًهههٚظٜ افتٚشهههًٜ متٚمههه

ٔح. روى اإلمههٚم أمحههد يف مًههْده مههـ حههديٞ جههٚبر بههـ ظٌههد اهلل إٕهههٚري افهههح

ًٚ صحٍٜٔ، شٖفف ظْٓهٚ ؿهٚل:  ¢أن افٌْل »ريض اهلل تًٚػ ظْف:  رأى يف يد ظّر يقم

هههذه صههحٍٜٔ مههـ افتههقراة ـتٌٓههٚ يل رجههؾ مههـ افٔٓههقد، ؾَههٚل ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

متٓقـهقن  شٔٓقد وافْههٚرى؟أمتٓقـقن إٔتؿ يٚ ظّر، أمتٓقـقن إٔتؿ ـام  قـٝ اف

ـهههام  قـهههٝ افٔٓهههقد وافْههههٚرى، وافهههذي ٍٕهههس حمّهههد »يًْهههل: صهههٚـقن مرتهههٚبقن. 

ًٚ دٚ وشًف إٓ اتٌٚظل  .شبٔده! فق ـٚن مقشك حٔ

قيِن ﴿إذًا: متٌقظْهههٚ واحهههد، وفهههذفؽ ؿهههٚل تًهههٚػ:  ًُ ٌِ ٚت  ٌُّهههقَن اهلل َ َؾههه
ْْهههُتْؿ ُكِ ـُ ْؾ إِْن  ُؿههه

ؿُ  ُُ ٌِههههٌْ . وافًههههالم ظِههههُٔؿ ورمحههههٜ اهلل وبرـٚتههههف، وشههههٌحٕٚؽ [13]آ  عمرررر:ان ﴾اهلل ُ ُقْ

 افِٓؿ وبحّدك، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ أشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.

 ( 00:  00:  39/ 712) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  30:  16/ 712) اهلدى والنور/
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 اخلسوج مع مجاعة التبليغ

ٌٜ فِخروج مع ؾؤِٜ افنٔخ حٍيؽ اهلل! أرجق مُْؿ افْهٔحٜ بٚفًْ مداخِٜ:   

 ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، حٔهههٞ أن ههههذه اجلامظهههٜ بهههدأت تٖخهههذ بًهههض افنهههٌٚب يف اخلهههروج 

 وافْهٔحٜ حٔٞ يقجد صٌٚب ـثرون جرجقن مًٓؿ وجزاـؿ اهلل خًرا. 

ٕحههههـ ًٕههههٔش يف جقٕههههٚ افًههههقري وإردين يف ٍٕههههس اجلههههق افههههذي إٔههههتؿ  افنههههٔخ:

ػ اإلشههالم افههذي تههذـرون أن إُٔههؿ تًٔنههقن ؾٔههف، ٓ صههؽ أن أي  ٚظههٜ تْتّههل إ

أصههِف إول ورـْههف إشههٚد صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل وأن حمّههًدا رشههقل اهلل، ؾٓههق 

ٚ حههديٞ افٌْههل  ًٍه بههؾ أحٚديههٞ  ¢مْهٚ فههف مههٚ فْههٚ وظِٔههف مهٚ ظِْٔههٚ، وفُههـ ؿههد شههًّتؿ نٕ

ٚ بًوههٓٚ أن افٍرؿههٜ افْٚجٔههٜ إٕههام هههل افتههل تتًٌههد اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ  هه ًٍ ـثههرة ذـرٕههٚ نٕ

وظهذ مهٚ ـهٚن ظِٔهف أصهحٚبف ومهٚ اتهًٌٓؿ ظِٔهف مهـ  ¢ِٔهف رشهقل اهلل ظذ مٚ ـٚن ظ

 جٚؤوا مـ بًدهؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ.

أهؾ افَرون افثالثٜ بٚخلريٜ، ؾّـ شٚر ظهذ درهبهؿ ؾٓهق  ¢فذفؽ خص افٌْل 

 مًٓؿ، وٕدظق اهلل تٌٚرك وتًٚػ رافذي ًٕر مًٓؿ ومـ خرج ظـ ضريَٓؿ ؾال ًٕ

 افًر ظذ هذا افكاط ادًتَٔؿ.أن يقؾَْٚ وإيٚهؿ ظذ 

ٕحـ ًٕهري مهـ ههٗٓء اجلامظهٜ أن ؾهٔٓؿ خهًرا ـثهًرا، وأ هؿ يف افٌٚفهٛ ييْهقن 

أن مٚ ههؿ ظِٔهف مهـ ههذا اخلهروج أ هؿ ظهذ خهر وٓ أدل ظهذ طهْٓؿ ههذا مهـ أ هؿ 

ٚ يف شههٌٔؾ اهلل، هههذا اصههىالح حههٚدث ٕمههر حههٚدث  يًههّقن خههروجٓؿ هههذا: خروًجهه

، فهق أن بًهض أههؾ افًِهؿ ¢ٚ اٚفػ دٚ ـٚن ظِٔف افٌْهل أو يف أمر حٚدث ـال 
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فُههٚن هههذا ممههٚ  ¢خرجههقا فِههدظقة إػ اهلل إػ ـتههٚب اهلل وإػ حههديٞ رشههقل اهلل 

قّههدون ظِٔههف، وبخٚصههٜ يف ههههذا افًكهه احلههٚض افههذي ـثهههر ؾٔههف ظههدد ادًهههِّغ 

وؿههههؾ ؾٔههههف ظههههدد ادرصههههديـ، ؾِههههق خههههرج مههههـ ظِامئٓههههؿ أؾههههراد ـثههههرون يْتؼههههون يف 

ػ افٌالد اإلشالمٜٔ يدظقن إمٜ إػ اتٌٚع افُتٚب وافًْٜ فُٚن ذفؽ ممهٚ ٓ اتِ

جتِػ ؾٔف اثْٚن وٓ يْتىح ؾٔف ـٌنٚن، ؾ٘ن اخلهروج يف شهٌٔؾ افهدظقة إػ اهلل مهـ 

أهههؾ افًِههؿ هههل شههْٜ إٌٕٔههٚء وافرشههؾ وافهههحٚبٜ افههذيـ شههٚروا ظههذ درهبههؿ وظههذ 

 ضريَٓؿ.

إػ بِد نخهر ؿهد ٓ يُهقن ؾهٔٓؿ إٓ ظهَٚل  أمٚ خروج افًؼات أو ادئٚت مـ بِد

وٕحهـ ْٕههح ههٗٓء أن  ¢أو ضٚفٛ ظِؿ، ؾٓذا بهال صهؽ َل يُهـ ظِٔهف رشهقل اهلل 

جههرج ظِامئٓههؿ إذا ـههٚن فههدهيؿ ظِههامء بههٚدًْك افهههحٔح وهههق: افًههَٚل بُتههٚب اهلل 

وبحههديٞ رشههقل اهلل وظههذ مههْٟٓ افًههِػ افهههٚفح ْٕهههح أن جههرج مههـ ـههٚن مههـ 

ادهههههْٟٓ فهههههدظقة افْهههههٚس وههههههدايتٓؿ وإرصهههههٚدهؿ، ـهههههام ْٕههههههح ظِامئٓهههههؿ ظهههههذ ههههههذا 

أخريـ افذيـ جرجقن مع مثهؾ ههذا افًهَٚل زراؾهٚت و ٚظهٚت ـثهرة، ْٕههحٓؿ 

أن يًٌَههقا يف بالدهههؿ وأن يهههسددوا ظههذ مًههٚجدهؿ، وأن يًَهههدوا هْههٚك احلَِهههٚت 

ٚ »افًِّٜٔ افتهل جهٚء وصهٍٓٚ يف بًهض إحٚديهٞ افههحٔحٜ:  ًًه مهٚ جِهس ؿهقم مِ

ههههه ؾٔهههههف ـتهههههٚب اهلل ويتدارشهههههقٕف بٔهههههْٓؿ إٓ ٕزفهههههٝ ظِهههههٔٓؿ افًهههههُْٜٔ، وَح  يتِهههههقن تٓؿ ٍ 

هههه ، وذَ ادالئُههههٜ، وؽنههههٔتٓؿ افرمحههههٜ هههههذا خههههر  ههههؿ مههههـ أن  شهؿ اهلل ؾههههّٔـ ظْههههدهرَ ـَ

 جرجقا ـام ذـرٕٚ وهؿ ٓ ظِؿ ظْدهؿ.

ٚ بٖن مثؾ هذا اخلروج جٚفػ افًْٜ مرتغ: ًٍ  ؿِٝ نٕ

وج افُثههر ظههدده افَِٔههؾ ظِّههف َل يُههـ ادههرة إوػ: ظًِّٔههٚ ؾهه٘ن مثههؾ هههذا اخلههر

ٚ إػ هههذا افَههرن إخههر مههـ بًههد تِههؽ افَههرون افىقيِههٜ، ؾوههاًل ظههـ افَههرون  مًروًؾهه
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ادنهههٓقد  هههؿ بٚخلريهههٜ، ؾٓهههذا بهههال صهههؽ مهههـ حمهههدثٚت إمهههقر، أي: ههههذا اخلهههروج 

، وٓ يف ظٓههد اخلٍِههٚء افراصههديـ، ¢هبههذه افُثههرة افُههٚثرة َل يُههـ يف ظٓههد افٌْههل 

إئّهههٜ ادجتٓهههديـ، وٓ يف ظٓهههد افًِهههامء ادَِهههديـ إػ ههههذا افًكههه وٓ يف ظٓهههد 

حهههدثٝ ههههذه اجلامظهههٜ جرجهههقن هبهههذه افُثهههرة افُهههٚثرة بهههدل أن بًِهههقا ـهههام ؿِْهههٚ 

 يتدارشقن ـتٚب اهلل تٌٚرك وتًٚػ ؾٓذا مـ حمدثٚت إمقر.

ٚ يف شهٌٔؾ  ًٚ ظذ إبٚفٜ: يًّقن ههذا اخلهروج بٌهر اشهّف يًهّقٕف: خروجًه ووٌث

ٚ وؽهر ذفهؽ مهـ اهلل و ووًقا فف ٕيًٚمٚ، هذا افْيٚم ٓ أصؾ فف ثالثٜ أيٚم أربًغ يقمًه

 افتٍٚصٔؾ افتل ٓ أشتحيهٚ أن ؾٓل حمدثٜ ؾًاًل واشاًم.

وظْههههدٕٚ بًههههض إخٌههههٚر افُثههههرة أ ههههؿ بًههههٌٛ ظههههدم مًههههرؾتٓؿ بههههٚفًِؿ افهههههحٔح 

 يًَهههقن يف ـثهههر مهههـ ادنهههُالت ؾتهههٚرة يهههروون إحٚديهههٞ افوهههًٍٜٔ وادقوهههقظٜ

وتٚرة يٍتقن بٍتٚوى يتًٌقن ؾٔٓهٚ صهًٔخٚ دون أن يًرؾهقا مٖخهذه ومههدره مهـ ـتهٚب 

 اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

مـ أجؾ هذا وهذا وفْٚ مهٚفس ـثهرة وفَهٚءات ظديهدة مهع بًهض إؾهراد مهْٓؿ 

ممهههـ ٕرجهههق أن يُقٕهههقا اِههههغ يف خهههروجٓؿ ههههذا وإن ـهههٕٚقا اىئهههغ وإذا ـهههٚن 

ِف فهٔس مؼهوًظٚ ؾَههده احلًهـ ٓ ئٍهده افًّؾ ؿهده ؿهد ؾٚظِف حًـ فُـ ظّ

ـهههام جهههٚء يف حهههديٞ افٌخهههٚري  ¢صهههٔئًٚ مهههٚ دام أن ظِّهههف ظهههذ خهههالي شهههْٜ افٌْهههل 

مـ أحدث »: ¢ومًِؿ مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ ؿٚفٝ: ؿٚل افٌْل 

ظهذ ذم ـههؾ  ¢وـهذفؽ جههرى أصهحٚب افٌْههل  شيف أمرٕهٚ هههذا مهٚ فههٔس مْهف ؾٓههق رد

د افْٚس حًْٜ ـام صح ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب ادحدثٚت وفق ـٕٚٝ ظْ

ظٌههد اهلل  فريض اهلل ظههْٓام ؿههٚل: ـههؾ بدظههٜ وههالفٜ وإن رنهههٚ افْههٚس حًههْٜ هههذا يَقفهه

بـ ظّر بـ اخلىٚب: ـؾ بدظٜ وهالفٜ وإن رنههٚ افْهٚس حًهْٜ، ؾّحهدثٚت إمهقر 



 ذكه اخلرود مع مجاعة التبليغ -------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

777 

فذفؽ و ¢هل مـ ادحدثٚت فِْٚسر ٕ ٚ مـ تِؽ افىرق افتل أصٚر إفٔٓٚ افٌْل 

ْٕهههههح وُٕههههرر افْهههههٔحٜ بههههٚفًقدة إػ افًههههْٜ ؾٍٔٓههههٚ افٍُٚيههههٜ ـههههام ؿههههٚل ظٌههههد اهلل بههههـ 

 مًًقد ريض اهلل تًٚػ ظْف: اؿتهٚد يف شْٜ خر مـ اجتٓٚد يف بدظٜ.

ٓ صههؽ أن هههٗٓء افههذيـ جرجههقن ذفههؽ اخلههروج إ ههؿ بتٓههدون ؾُثههر مههْٓؿ 

ٚ ؾههههٔام يًىههههؾ أظامفههههف يًىههههؾ مهههههٚحلف يًىههههؾ جتٚرتههههف يههههسك أهِههههف وأوٓده  خٚرًجهههه

يزظّقن يف شٌٔؾ اهلل ؾٓذا اجتٓٚد فق ـٚن ظذ افًْٜ ـام .... وفُْف ـهام ؿهٚل ظٌهد 

اهلل بهههـ مًهههًقد: اؿتههههٚد يف شهههْٜ خهههر مهههـ اجتٓهههٚد يف بدظهههٜ، وإفهههُٔؿ أخهههًرا ؿههههٜ 

وؿًٝ  ذا افهحٚع اجلِٔهؾ ظٌهد اهلل بهـ مًهًقد ريض اهلل تًهٚػ ظْهف يىٌهؼ ؾًِهف 

 شْٜ خر مـ اجتٓٚد يف بدظٜ. ظذ ؿقفف افًٚبؼ: اؿتهٚد يف

مقشهههك إصهههًري  ٚفَهههد روى اإلمهههٚم افهههدارمل يف شهههْْف بًهههْده افههههحٔح أن أبههه

ريض اهلل ظْف وههق صهحٚع جِٔهؾ ـهام تًِّهقن جهٚء ذات صهٌٚح إػ بٔهٝ دار ابهـ 

مًًقد ؾقجد افْهٚس ظْهده يْتيروٕهف ؾِهام خهرج ؿهٚل يهٚ أبهٚ ظٌهد افهرمحـ فَهد رأيهٝ 

ٚ يف ادًهههجد صهههٔئًٚ إُٔ ههه ًٍ ع بهههغ إٓ خهههًرا، إيهههروا ـٔهههػ  ههه َل أر رتهههف واحلّهههد هللنٕ

إٓ خًرا ذفؽ هق آجتٓٚد يف افٌدظٜ، ؿٚل: مهٚذا رأيهٝ  إُٚره فِقء مع إٔف َل ير

ٚ ويف وشط ـؾ حَِٜ مْٓٚ رجؾ  ًَ يٚ أبك مقشك؟ ؿٚل: رأيٝ يف ادًجد إٔٚس حِ

ؾ مْٓؿ حله يَقل دـ حقفف: شٌحقا ـذا امحدوا ـذا ـزوا ـذا، وأمٚم ـؾ رج

يًههد بههف افتًههٌٔح وافتٌُههر وافتحّٔههد، ؿههٚل ابههـ مًههًقد ريض اهلل ظْههف: أؾههال إُٔههرت 

وا شهٔئٚ ؿ وإٔهٚ افوهٚمـ  هؿ أن ٓ يوهٔع مهـ حًهْٚ ؿ دُّ ًُه ظِٔٓؿ أؾال أمر ؿ أن يَ 

رء، ؿههٚل: ٓ إتيههٚر أمههرك أو إتيههٚر رأيههؽ ؾٓههذا خِههؼ مههـ أخههالق شههٍِْٚ افهههٚفح 

ٕظِهههؿ مْهههف وٓ يتَهههدم بهههغ يديهههف فتكهههي إٓ بًهههد أن يًهههسي افًهههَٚل بٍوهههؾ أخٔهههف ا

 يًتٖذٕف.
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هذه  ِٜ مًسوٜ فَْٔس إًٍْٔٚ افٔقم مهع أدب ذفهؽ افًهِػ افههٚفح بًوهٓؿ 

ًٓ مهههٚ إٓ ويٌتهههدر  مهههع بًهههض ؾٍهههل ـثهههر مهههـ ادجهههٚفس ٓ يُهههٚد يىهههرح شهههٚئؾ مهههٚ شهههٗا

ًٓ ٓ يًهُتقن  بٚجلقاب بًهض إؿهزام وهًٚي افًِهؿ وههؿ يهرون هْهٚك ظِهامء ؾحهق

فٔتُِؿ مـ قؼ فف افُالم، إيروا افٍهرق بهغ ههذا افزمهٚن وبهغ ذاك افزمهٚن، إن أبهٚ 

مقشههك دههٚ رأى مههٚ إُٔههره ؿههٚل: حتههك أشتنههر مههـ هههق أظِههؿ مْههل وهههق ظٌههد اهلل بههـ 

مًههًقد فههذفؽ دههٚ ؿههٚل ابههـ مًههًقد فههف: أؾههال إُٔههرت ظِههٔٓؿ أؾههال أمههر ؿ أن يًههدوا 

ؿ رء؟ ؿٚل فف: ٓ، إتيٚر أمرك أو شٔئٚ ؿ ووّْٝ  ؿ أن ٓ يؤع مـ حًْٚ 

 إتيٚر رأيؽ.

ؾرجههههع ابههههـ مًههههًقد إػ داره وخههههرج متِههههثام ٓ يههههرى مْههههف إٓ ظْٔههههٚه حتههههك دخههههؾ 

ادًجد ورأى مٚ وصػ فف حْٔئٍذ ـنػ ظـ وجٓف افَْهٚع وافِثهٚم وؿهٚل: وقُهؿ 

ؿٚفقا وصهدؿقا  ¢مٚ هذا افذي تهًْقن إٔٚ ظٌد اهلل بـ مًًقد صحٚع رشقل اهلل 

ؿٚفقا وهذا صٖن ـثر مـ افذيـ يُقٕهقن اِههغ يف ابتهداظٓؿ فُهـ يُقٕهقن  ؾٔام

متًٌغ ظذ ؽر هدى مـ رهبؿ، ؿهٚفقا دهٚ شهًّقا إُٕهٚر ابهـ مًهًقد افٌهٚفغ ظِهٔٓؿ 

ؿههٚفقا: واهلل يههٚ أبههٚ ظٌههد افههرمحـ مههٚ أردٕههٚ إػ اخلههر، هْههٚ افنههٚهد مههـ هههذه افَهههٜ أن 

 ُف. مرد ؿهد اخلٚرج يف شِقك ضريؼ مٚ َل يًِ

.. أن يُهقن ظهذ افُتهٚب وافًهْٜ،  هذا ؿهٚل ابهـ مًهًقد رًدا ظِهٔٓؿ يف  افنٔخ:

يٚ أبٚ ظٌد افهرمحـ! مهٚ  -ـْٜٔ ظٌد اهلل بـ مًًقد  -ؿق ؿ: واهلل يٚ أبٚ ظٌد افرمحـ 

أردٕههٚ إٓ اخلههر ؿههٚل: وـههؿ مههـ مريههد فِخههر ٓ يهههٌٔف، حُّههٜ بٚفٌههٜ وـههؿ مههـ مريههد 

 دياًم: فِخر ٓ يهٌٔف، هذا ـام ؿٔؾ ؿ

  مج ي يانجرة ومل  سلك  سراكهر

 

 

 

 إن ياسفون  ال جتم   ىل ياوأبم 

ٓ بهههد فًِهههٍْٜٔ مهههـ مهههٚء شهههٚئؾ ؾتًهههر ومتقههه ؾٔهههف، هُهههذا ٓ بهههد فًِّهههِؿ مهههـ أن  
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يُقن ضريَف افًْٜ حتك يهؾ بف إػ اجلْٜ، ؿٚل ابـ مًًقد: وـؿ مـ مريد فِخهر 

ابـ مًًقد مٗـًدا ؿقفف: إن حمًّدا ٓ يهٌٔف، دٚذا؟ ٕٕف َل يًِؽ ضريَف، ثؿ ؿٚل 

ٚ يَههرؤون افَههرنن ٓ بههٚوز حْههٚجرهؿ»حههدثْٚ ؾَههٚل:  ¢ ـْٚيههٜ ظههـ أ ههؿ  شإن أؿقاًمهه

يَهههرؤون افَهههرنن بٖفًهههْتٓؿ ؾَهههط، وفُهههـ مهههٚ يَرؤوٕهههف ٓ يههههؾ إػ ؿِهههقهبؿ، حهههدثْٚ 

إن أؿقاًمٚ يَرؤون افَرنن ٓ بٚوز حْٚجرهؿ، يّرؿهقن مهـ افهديـ »: ¢يَقل ٌْٕٔٚ 

 -وهْهٚ افًهزة افٌٚفٌهٜ  -ؿٚل صٚهد ههذه افَههٜ: ؾَِهد  شافًٓؿ مـ افرمٜٔ ـام يّرق

ؿٚل افنٚهد ادنٚر إفٔف: ؾَِهد رأيْهٚ أوفئهؽ إؿهقام يَٚتِقْٕهٚ يهقم افْٓهروان، إتٓهٝ 

 افَهٜ افتل رواهٚ افدارمل يف شْْف بًْده افهحٔح ظـ ابـ مًًقد.

، وفُهـ بىريَهٜ مهٚ جهٚء مٚ مًْك  ٚيٜ هٗٓء إؿهقام افهذيـ جًِهقا يهذـرون اهلل

، مٚ ـٕٚٝ ظٚؿٌٜ أمرهؿ؟ ؿهٚل افهراوي: ؾَِهد رأيْهٚ أوفئهؽ إؿهقام ¢هبٚ رشقل اهلل 

يَٚتِقْٕههٚ مههع اخلههقارج يههقم افْٓههروان حٔههْام ؿههٚتِٓؿ ظههع بههـ أع ضٚفههٛ ريض اهلل 

تًهههٚػ ظْهههف ؾٚشتٖصهههؾ صهههٖؾتٓؿ، وـهههٚن مهههْٓؿ أصهههحٚب احلَِهههٚت يًْهههل: أصهههحٚب 

ل افههههٚحلٜ، وفهههذفؽ ؿهههٚل تًهههٚػ يف افَهههرنن افُهههريؿ، افْقايهههٚ افىٌٔهههٜ وفُهههـ فسظهههام

وبههذفؽ أخههتؿ هههذا اجلههقاب وؿههد ضههٚل بًههض اجلههقاب ؾههٖرجق ادًههذرة، واجلههقاب 

َٚن ﴿يتحّؾ إضٚفٜ أـثر ؾٖـثر، وحًٌْٚ أن ٕختؿ هذا اجلهقاب بَقفهف تًهٚػ:  َـه ـْ  َّه َؾ

ْك  اًل َصٚحِلًٚ َوٓ ُيْؼِ َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َرب  ََ
ِف َأَحًداَيْرُجقا فِ ٌََٚدِة َرب 

ًِ ؿٚل  [331]الكه  ﴾بِ

ٚحِلًٚ﴿ظِهههامء افتًٍهههر:  اًل َصههه ههه َّ ْؾ َظ ههه َّ ًْ َٔ ِْ ْك ﴿ظهههذ افًهههْٜ  [331]الكهررر  ﴾َؾ ههه َوٓ ُيْؼِ

ًدا ِف َأَحهه هه ٌَههَٚدِة َرب 
ًِ ٚ هلل، ؾهه٘ذا اختههؾ أحههد  [331]الكهرر  ﴾بِ أي: ؾِههُٔـ يف ظٌٚدتههف اًِههه

اهلل ظز وجهؾ أن قْٔٔهٚ ظهذ افًهْٜ هذيـ افؼضغ ذهٛ افًّؾ هًٌٚء مْثقًرا، ًٕٖل 

 وأن ئّتْٚ ظِٔٓٚ.

 (33a/00:28:51( )33b/00:00:00)رحلة النور
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 مجاعة التبليغ، ومدة اخلسوج

مههٚ رأيُههؿ يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ـههدظقة، وهههؾ  افًههٚئؾ:هْههٚ شههٗال يَههقل  مداخِههٜ:

 مدة اخلروج واردة يف افًْٜ؟

اتكه وـِّهٜ احلهؼ بهٛ هذا افًٗال شٗال افًٚظٜ، وإٔٚ يل جقاب  افنٔخ:

أن تَٚل: افذي أظتَده أن دظقة افتٌِٔغ هل صقؾٜٔ ظكيٜ، ٓ تَقم ظذ ـتهٚب اهلل 

 مههـ ظْقإههف، هههذا غ  ٌَهه ، وإمههر ـههام يَههٚل: ادُتههقب مُ ¢وٓ ظههذ شههْٜ رشههقل اهلل 

اخلهههههروج افهههههذي جرجقٕهههههف وقددوٕهههههف بثالثهههههٜ أيهههههٚم أو بهههههٖربًغ يهههههقم، وقهههههٚوفقن 

ٚ، هههذا آشههتدٓل ظههذ ذفههؽ بههٌ ًض افْهههقص افتههل ٓ صههِٜ  ههٚ بٚدقوههقع إضالًؿهه

اخلههروج ئٍُْههٚ ٕحههـ مًؼهه ادْتّههغ إػ افًههِػ افهههٚفح، وهههذا إٓههتامء حههؼ ٓ 

ٓ يْتًٛ إفٔهف، إٓهتامء إػ افًهِػ افههٚفح، بهٛ أن تًرؾهقا ههذه إبقز دًِؿ 

احلََٔههٜ، فههٔس ـههٕٚٓتامء إػ صههخص يَههٚل إٕههف صههٚحٛ مههذهٛ ـههذا، أو إػ صههٔخ 

يَٚل إٕف صٚحٛ افىريَٜ افٍالٕٜٔ، أو إػ رجؾ يَٚل إٕف صٚحٛ اجلًّٜٔ افٍالٕٜٔ، 

إٓههههتامء إػ افًههههِػ إههههتامء إػ افًهههههّٜ، وإٓههههتامء إػ ؽههههرهؿ إههههتامء إػ ؽههههر 

 مًهقم.

وا ؤهٗٓء اجلامظٜ يٍُل أن ٍٕٓؿ ٕحـ ادْتّغ إػ افًهِػ افههٚفح أ هؿ جهٚ

يُههههـ مههههـ ؾًههههؾ افًههههِػ بههههؾ وٓ مههههـ ؾًههههؾ  بتْيههههٔؿ يف اخلههههروج فِتٌِٔههههغ زظّههههقا َل

ٚ يف تِهؽ افَهرون افىقيِهٜ  اخلِػر ٕن هذا حدث يف هذا افًك وَل يُـ مًروؾًه

مهههـ افًهههِػ إػ مهههـ بًهههدهؿ مهههـ اخلِهههػ إػ مْتههههػ ههههذا افَهههرن ءًا ادديهههدة، بهههد
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 تَريًٌٚ.

ثؿ إن مـ ظجٌل أ ؿ جرجقن فِتٌِٔغ وهؿ يًسؾقن أ ؿ فًٔقا أههاًل فِتٌِٔهغ، 

يًٍهههؾ حٔههْام ـهههٚن يرشهههؾ  ¢إٕهههام يَههقم بهههف أهههؾ افًِهههؿ ـههام ـهههٚن رشههقل اهلل  افتٌِٔههغ

افرشههؾ مههـ أصههحٚبف مههـ أؾٚوههؾ أصههحٚبف مههـ ظِامئٓههؿ وؾَٓههٚئٓؿ فًِّٔههقا افْههٚس 

افهههديـ واإلشهههالم، ؾٖرشهههؾ ظًِٔهههٚ وحهههده.. أرشهههؾ أبهههٚ مقشهههك وحهههده.. أرشهههؾ مًهههًٚذا 

فُههْٓؿ فههٔس وحههده، مههٚ أرشههؾ مًههف مههٚ صههٚء اهلل مههـ أؾههراد افهههحٚبٜ وهههؿ صههحٚبٜ، 

ظْههدهؿ مههـ افًِههؿ مههٚ ظْههد هههٗٓء إؾههراد، ؾههامذا َٕههقل ظّههـ فههٔس يَههرن بٚفههذـر مههع 

بًِٓهؿ، ههٗٓء افههحٚبٜ افهذيـ  ¢أؿؾ افهحٚبٜ ظِاًم، حٔٞ َل يُـ رشقل اهلل 

ٚ ودظهاًم ٕمثهٚل أوفئهؽ افًِهامء مهـ افههحٚبٜ افهذيـ ذـرٕهٚهؿ،  ًٍه ٓ ظِؿ ظْهدهؿ ردي

ام بٚدئههٚت وظِههٔٓؿ صههخص ربههام ٓ يُههقن بٔههْام هههٗٓء جرجههقن بٚفًؼههات وربهه

ظٚدًٚ، بؾ ربام ٓ يُقن ضٚفٛ ظِؿ، إٕهام ظْهده بًهض ادًِقمهٚت افتَىٓهٚ مهـ هْهٚ 

افَديّههٜ: ؾٚؿههد افقههء ٓ  ؿوهْههٚك أمههٚ أخههرون ؾٓههؿ مههـ ظٚمههٜ افْههٚس، ومههـ احلُهه

 يًىٔف، ؾام افذي يٌِغ هٗٓء إػ افْٚس وهؿ تًّقا بجامظٜ افتٌِٔغ؟

قريٚ ويف ظههامن أن بًِههقا وأن ئَّههقا يف بالدهههؿ، وأن ٕحههـ ْٕهههحٓؿ يف شهه

يتًِّهههقا ويتٍَٓهههقا يف افهههديـ، وخٚصهههٜ أن يدرشهههقا ظَٔهههدة افتقحٔهههد افتهههل ٓ يههههح 

إيامن ادٗمـ مٓام ـٚن صٚحلًٚ.. مٓام ـٚن صٚئاًم ؿٚئاًم إٓ بًد تههحٔح افًَٔهدة، 

وأن  ْٕههههههحٓؿ بهههههٖن بًِهههههقا.. ئَّهههههقا يف بالدههههههؿ وأن يتحَِهههههقا يف مًهههههٚجدهؿ،

يتًِّقا افًِؿ افْٚؾع مـ أههؾ افًِهؿ هْهٚك بهديؾ أن جرجهقا هُهذا، وربهام يهذهٌقن 

 ٚ ًً إػ بالد افٍُر وافوالل حٔٞ هْٚك ادٌريٚت افُثرة افتل ٓ جٍك ظِْٔٚ  ٔ

مٌِههغ تٖثرهههٚ، خٚصههٜ ظههذ افههذيـ يًههٚؾرون ٕول مههرة بّثههؾ هههذه ادْٚشههٌٜ ؾههرون 

ّهههل فَّٔٔهههقا احلجهههٜ ظهههذ مهههـ يَِقٕهههف مهههـ هْهههٚك افٍهههتـ وفهههٔس ظْهههدهؿ افًهههالح افًِ
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افْٚس، شقًاء ـٕٚقا مـ شُٚن افٌالد افذيـ  ؿ فٌتٓؿ وههٗٓء ٓ يًرؾهقن صهٔئًٚ مهـ 

 فٌتٓؿ.

ومـ ذط افتٌِٔغ أن يُهقن ادٌِهغ ظٚدًهٚ بًِهٚن افَهقم ـهام أصهٚر إػ ذفهؽ ربْهٚ 

ِِ ﴿ظههههز وجههههؾ يف افَههههرنن افُههههريؿ:  ٓ  بِ قٍل إِ ـْ َرُشهههه
َْٚ ِمهههه ِْ ٚ َأْرَشهههه َ َوَمهههه ٌَُٔههههغ 

ِف فِ ِٚن َؿْقِمهههه هههه ًَ

ؾُٔػ يًتىٔع هٗٓء أن يٌٌِقا افًِؿ وههؿ يًسؾهقن بهٖ ؿ ٓ ظِهؿ  [4]إب:اهي  ﴾َ ُؿْ 

ظْههدهؿ، وـٔههػ يًههتىًٔقن أن يٌٌِههقا افًِههؿ وهههؿ ٓ فًههٚن فههدهيؿ فٍَٔٓههقا أوفئههؽ 

 افَقم.

 هذه ـِّٜ تَٚل جقاًبٚ  ذا افًٗال.

قتجهقن ظهذ اخلهروج، يَقفهقن: دائاًم ًّٕع ظْدهؿ يَقفقن، يًْل:  مداخِٜ:

إيهههههروا إػ افههههههحٚبٜ، ههههههؿ مهههههـ أههههههؾ مُهههههٜ وادديْهههههٜ وؿٌهههههقرهؿ يف بخهههههٚرى ويف 

 شّرؿْد، هٗٓء خرجقا فِتٌِٔغ، ؾام رد ؾؤِتُؿ ظذ ذفؽ؟

فٔتْهههٚ ٕخهههرج ـهههام خهههرج أوفئهههؽ افَهههقم! خرجهههقا مٚههههديـ.. ؽهههزاة، مهههٚ  افنهههٔخ:

وٓ مههههـ ؽههههرهؿ مههههـ خرجههههقا هههههذا اخلههههروج افههههذي ٓ يَههههسن مههههع إشههههػ ٓ مههههْٓؿ 

ادًِّغر ٕن إووهٚع ـهام تًِّهقن ٓ تًهٚظد ادًهِّغ مهع إشهػ أن يَقمهقا 

بقاجههههٛ اجلٓهههههٚد يف شههههٌٔؾ اهلل، حٔهههههٞ صههههٚر ههههههذا اجلٓههههٚد ؾهههههرض ظههههغ ظهههههذ ـهههههؾ 

ادًهههِّغ، ؾِٔهههٝ خهههروج ههههٗٓء يُهههقن فْخهههرج مًٓهههؿ فْجٚههههد يف شهههٌٔؾ اهلل ـهههام 

جهقا مٚههديـ يف شهٌٔؾ جٚهد أوفئؽ إصهحٚب إوفهقن ومهـ بًهدهؿ حٔهٞ خر

اهلل إػ أؿٚد بالد افدٕٔٚ، ؾٓذا يَٚل ظذ تًٌر افٍَٓٚء: ؿٔٚس مع افٍٚرق، أوفئؽ 

خرجهههههقا ؽهههههزاة مٚههههههديـ يف شهههههٌٔؾ اهلل، ههههههٗٓء ٓ جرجهههههقن، وٕحهههههـ مًٓهههههؿ مهههههع 

إشهػ ٓ ٕههزئ إًٍٔهْٚ، ـِْههٚ ٓ ٕخهرج فِجٓههٚد يف شهٌٔؾ اهلل، وهههذا واجهٛ ظْٔههل، 

ـام تًِّهقن، فُهـ مهـ احلهؼ أن ًٕهري اخلىهٖ وأن َٕهر بهفر  ؾَد ؽزيْٚ يف ظَر دارٕٚ
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ٕن إؿرارٕٚ بف قِّْٚ إػ أن ًٕٚجلف بام يُّْْٚ مـ افقشٚئؾ، أمهٚ إذا جحهدٕٚ احلهؼ 

 افًامء ظـ إرض. دَ ًْ وؿٌِْٚ احلََٜٔ ؾًْيؾ بًٔديـ ظـ احلؼ بُ 

أن  ؾٓؿ إذا أرادوا أن جرجقا ـام خرج إوفقن ؾّـ افذي يُْر ظِهٔٓؿ، بحثْهٚ

جههرج ٕههٚس يًسؾههقن إٔههف ٓ ظِههؿ ظْههدهؿ، دههٚذا؟ فتٌِٔههغ اإلشههالم، ؾٚؿههد افقههء ٓ 

 يًىٔف، ؾً٘ذا: صتٚن مٚ بغ افَٔٚس وادَٔس ظِٔف، ًٕؿ.

ًٓ  ٚظههٜ ؾٔههؽ ... بههٚرك اهلل ، ٓ تٖخههذ مههـ ـالمههل  ِههٜ تدٕههدن حق ههٚ، هههؿ أو

الم، هههؿ يًسؾههقن تٌِٔههغ يٌٌِههقن مههٚذا؟ افتههقراة.. اإلٕجٔههؾ.. اإلشههالم، يٌٌِههقن اإلشهه

بهههٖ ؿ فًٔهههقا ؾَٓهههٚء يف اإلشهههالم، ؾهههً٘ذا ؾٚؿهههد افقهههء ٓ يًىٔهههف، ٕحهههـ ٓ ُْٕهههر إمهههر 

بهههٚدًروي وافْٓهههل ظهههـ ادُْهههر وافتْٚصهههح وافتٍهههٚهؿ، ههههذا ٓ يُْهههره مًهههِؿ، فُهههـ 

ن بًْقان افتٌِٔغ، تٌِٔهغ مهٚذا؟ تٌِٔهغ اإلشهالم، وٕحهـ قَ ْْ ًَ ٕحـ ُْٕر هذا افتْئؿ ادُ 

يف افتٍٚصههٔؾ، هههؿ ٓ يههدخِقن يف افتٍَههف يف افُتههٚب وافًههْٜر  مههٚ أردٕههٚ أن ٕخههقض

 ق، وٕحـ ٕرى أن افدظقة إػ افُتٚب وافًْٜ هق افقاجٛ.ر  ٍَ ٕ ؿ يَقفقن: هذا يُ 

ًٓ وإن ـْهٝ أظتَهد إٔهف مٓهقل فهدى ـثهر مهـ  وفًع ٓ أؿدم إفهُٔؿ أمهًرا مٓهق

غ بًهههههٌٛ افتهههههل ؽٍهههههؾ ظْٓهههههٚ ـثهههههر مهههههـ ادًهههههِّ ¢افْهههههٚس: إن مهههههـ أشهههههامء افٌْهههههل 

تقجٔٓهههٚت ؿهههد تُهههقن مْهههٚ وؿهههد تُهههقن مهههـ ؽرٕهههٚ، أي: ؿهههد تُهههقن مْهههٚ ٕحهههـ مًؼههه 

ادًِّغ، وؿد تُقن مقحك هبٚ إفْٔٚ مـ ؽرٕٚ، مـ أشامئف ظِٔف افًالم: ادٍرق، 

ق؟ واوح جًدا، يٍرق بغ احلؼ وافٌٚضهؾ.. يٍهرق بهغ ر  ٍَ تًرؾقن هذا! مٚ مًْك ادُ 

ؾر، وهُهذا، ؾهً٘ذا حٔهْام ٕحهـ ٕريهد أن ٕهدظق ادٗمـ وادؼك.. بغ ادقحد وافُٚ

إػ اإلشالم بٛ أن َٕقل: ؿٚل اهلل ؿٚل رشقل اهلل، وٓ َٕقل: ٓ، ٕحـ مٚ ٌٕحهٞ 

ظههـ مًههٚئؾ خالؾٔههٜ، ٓ يقجههد هْههٚك مًههٖفٜ متٍههؼ ظِٔٓههٚ إٓ مههٚ ؿههؾ وٕههدر، حتههك يف 

 افتقحٔد يقجد خالي.
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يف دمنهؼ مْهذ ٕحهق أـثهر ـْٝ ؿرأ هٚ  ًٜ ػ رشٚفف  إن بًض أؾراد  ٚظٜ افتٌِٔغ أَ 

مههـ ظؼهه شههْغ، ؾههام جههٚء ... ـِّههٜ: ٓ إفههف إٓ اهلل، ؾنهههٚ بَقفههف: ٓ مًٌههقد إٓ اهلل، 

ـٔهههػ ٓ مًٌهههقد إٓ اهلل، وادًٌهههقدات يف افقاؿهههع ـثهههرة وـثهههرة جهههًدا؟! فُهههـ أههههؾ 

افًِههههؿ يَقفههههقن يف تًٍههههر هههههذه افُِّههههٜ افىٌٔههههٜ: ٓ مًٌههههقد بحههههؼ إٓ اهلل، وإٓ ؾَههههد 

ٚد افٌَههههر يًٍِههههقن بٚدًههههِّغ مههههٚ يًٍِههههقن وهههههؿ ٌ هههه وافًههههزى وأن ظُ  ظٌههههدت افههههالت

ئًنقن مًٓؿ وبجٌٕٚٓؿ مع ذفؽ يٍن هذه افُِّٜ افىٌٜٔ تًًٍرا يًقد إػ افؼك 

وفههٔس إػ افتقحٔههد اخلههٚفص حٔههٞ يَههقل: ٓ مًٌههقد إٓ اهلل، هههذا مههـ ـههٚن يًههري 

 رأشهٓؿ ادًهّك ظَٔدة وحدة افقجقد، افهذي يهٗمـ هبهٚ ـٌهٚر ؽهالة افههقؾٜٔ وظهذ

بٌر اشّف: حمٔهل افهديـ بهـ ظهرع ادهدؾقن ظْهدٕٚ يف شهقريٚ، افهذي يًهري ظَٔهدة 

ههههذا اإلًٕهههٚن افهههذي يَهههقل: ـهههؾ مهههٚ تهههراه بًْٔهههؽ ؾٓهههق اهلل، وافهههذي يَهههقل: دهههٚ ظٌهههد 

 د يف افُقن ؾٓق إفف.ٌَ ًْ ادجقس افْٚر مٚ ظٌدوا إٓ افقاحد افَٓٚر، إًذا: ـؾ رء يُ 

ل هبهٚ ؽهالة قَٚس يًقد إػ تٖئد وحدة افقجقد افتل يَههذا افتًٍر اخلٚضع اف

افهقؾٜٔ، وافتل أ ع ظِامء ادًِّغ مهـ أههؾ احلهديٞ وادٚتريديهٜ وإصهٚظرة 

ر مههـ ؿههقل افٔٓههقد وافْهههٚرى، ٓ ٍههوادًتزفههٜ ظههذ أن افَههقل بقحههدة افقجههقد هههق أـ

شههههٔام وابههههـ ظههههرع هههههذا يَههههقل يف ـتٚبههههف: ؾهههههقص احلُههههؿ: إٕههههام ـٍههههرت افٔٓههههقد 

وافْهههٚرى ٕ ههؿ حكههوا اهلل، ؾههٚفٔٓقد حكههوا اهلل يف ظزيههر، وافْهههٚرى حكههوا 

اهلل يف إب بههزظّٓؿ وآبههـ هههق روح افَههدس، ؿههٚل هههق: أمههٚ ٕحههـ ؾَههد وحههدٕٚ اهلل 

يف ـؾ رء، ـؾ مٚ تراه بًْٔؽ ؾٓق اهلل، جٚء هذا افتًٍهر افَهٚس فًهدم اههتاممٓؿ 

د افتهل ههل افٍههؾ بهغ ادهٗمـ وافُهٚؾر بٚفًِؿ افْٚؾع ؾَٚل يف تًٍهر ـِّهٜ افتقحٔه

 ؾٍنهٚ بجِّٜ تًٚوي وحدة افقجقد: ٓ مًٌقد إٓ اهلل.

احلهههؼ أن مًْهههك ههههذه افُِّهههٜ افىٌٔهههٜ: ٓ مًٌهههقد بحهههؼ يف افقجهههقد إٓ اهلل، ؾٍٔهههف 
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 .إثٌٚت إفقهٜٔ هلل وحده، وٍٕس ادًٌقدات إخرى افٌٚضِٜ

أن افَوهٜٔ فًٔهٝ ؿوههٜٔ ههذه اوهىررت إػ افتحهدث ظْٓههٚ ٕفٍهٝ ٕيهر افًههٚئؾ 

دظههههقة فههههٔس مٍٓههههقم مًٚدٓههههٚ، وٓ واوههههح مرامٔٓههههٚ ومٌٚزهيههههٚ، إٕههههام ٕحههههـ ٕخههههرج 

فِهههدظقة، مهههٚ ههههل افهههدظقة؟ فهههق شهههٖفتٓؿ ظهههـ افتقحٔهههد وأؿًهههٚمف: تقحٔهههد افربقبٔهههٜ.. 

 ،ٚ تقحٔههد إفقهٔههٜ.. تقحٔههد إشههامء وافهههٍٚت، فههق شههٖفتٓؿ مههٚ ؿههدمقا إفٔههؽ جقاًبهه

ٚفىتف فًٌض  ٚظٜ افتقحٔد وافدظٚة إػ وفئـ ـٚن بًوٓؿ يًري ذفؽ بًٌٛ ا

افًِػ افههٚفح ظهري ذفهؽ وفُْهف ٓ يْؼهه بٔهْٓؿ ٕن ههذا يٍهرق، ؾرشهقل اهلل مهـ 

ف ادٍههرق يٍههرق بههغ احلههؼ وافٌٚضههؾ، ؾههْحـ بههٛ أٓ ًٕههتحل مههـ احلههؼ، أٓ ئأشههام

َٕهههقل: ٕحهههـ ٓ ٌٕهههغ احلهههؼر ٕن ههههذا يٍهههرق، يٍهههرق بهههغ مهههـ ومهههـ؟! إذا ـْهههٚ ٕحهههـ 

ٚ أخىهههٖ وبْٔهههٝ فهههف مًهههِّغ متّ ًٕ ًهههغ ظهههذ اتٌهههٚع افُتهههٚب وافًهههْٜ، ورأيهههٝ إًٕهههٚ

خىهههٖه، أو رنين إٔهههٚ أخىهههٖت ؾٌهههغ يل خىئهههل، أيهههـ افتٍريهههؼ؟ ههههذا مهههـ مًهههٚين ؿقفهههف 

ٚحِلَِٚت ﴿تًٚػ:  ُِهقا افه ه ِّ ـَ نَمُْهقا َوَظ ِذي ٓ  اف ه ل ُخْنٍه * إِ ٍِ َٚن َف ًَ ْكِ * إِن  اإِلٕ ًَ َواْف

ْزِ َوَتَقاَصْقا بِٚحْلَؼ  وَ   .[1 - 3]العص:  ﴾َتَقاَصْقا بِٚفه 

 (00:24:26/ 6 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ىقاش مع األضتاذ عقل  

 حول مجاعة التبليغ

صههههٔخل افٔههههقم حههههدث مًههههل رء فًِْههههٚ إن صههههٚء اهلل ًٕههههتٍٔد مههههـ إخ  مداخِههههٜ:

وزبههقن مههـ زبههٚئْل، وـثههر  رجههؾ ؾٚوههؾ ل افتٌِٔههغ،ٚرجهه افٍٚوههؾ، أحههد إخقإْههٚ مههـ

يٖ  ظْدي إػ ادحؾ وينسي مـ ظْهدي بًهض افٌوهٚئع، فُهـ افٔهقم وجدتهف يف 

حٚفههف ظجٌٔههٜ يههٚ صههٔخْٚ، دخههؾ بخنههقٕٜ وشههِؿ ظههع، ؾَٔههقل يل: إٔههٚ أريههد أن أشههٚؾر، 

وأخههرج يف شهههٌٔؾ اهلل، ؿِهههٝ فههف: جٔهههد إػ أيهههـ؟ ؿههٚل: إػ افٌٚـًهههتٚن وإػ افٌٍِهههغ 

 افٔٚبهههٚن. ؿِهههٝ فهههف: أفهههٔس مهههـ ذوط اخلهههروج افًهههْٜ أن وإن صهههٚء اهلل شهههٖذهٛ إػ

يُقن افذي جرج ظْده ظِؿ، ؿٚل: فٔس ذط هذا، إٔٚ أريد أن أدظق وـذا.. دظقة 

افذي أظرؾف مـ افًهْٜ أن افهذي جهرج وفهٔس هْهٚك مهٕٚع فسيهٚم  ٚو...، ؾَِٝ فف: إٔ

ًٚ إٔهههههٚ  وفسصهههههٓر وفًِهههههٚظٚت، ظِٔهههههف أن جهههههرج ويهههههدظق ويُهههههقن ظْهههههده ظِهههههؿ، ضًٌههههه

اشههههتٌربٝ، يَههههقل: إٔههههتؿ خِههههُٔؿ جٚفًههههغ يف حمالتُههههؿ وإٔههههتؿ ـههههذا، يَهههههد إٔههههف 

شٖخرج وأريد أن أروح، ؿِٝ فف: يٚ رجٚل، أن افٌِد ظْدٕٚ هْٚ بحٚجٜ أصهالً إػ 

دظقة، وإٔٚ إٔهحؽ تٌَك هْٚ ظْد أوٓدك وظْد زوجتؽ، وفٔس هْهٚك داع إػ أن 

افًِهههؿ بنهههُؾ ظهههٚم فهههٔس  هههرج، ٕٕهههف فهههٔس ظْهههدك افًِهههؿ، وفهههٔس افًِهههؿ افُهههٚيف، 

، ؿِههههٝ: صههههحٔح، هههههذا شبٌِههههقا ظْههههل وفههههق نيههههٜ»: ¢ظْههههدك، ؿههههٚل: يَههههقل افرشههههقل 

احلههديٞ ٓ َٕههقل ظْههف رء، أي ًٕههؿ، وفُههـ فًههٝ إٔههٝ ادُِههػ ؾٔٓههٚ إٓ بقههء 

مًههههغ، ـههههٖن تًههههري جههههقاب شههههٗال، ممُههههـ أن جتههههٚوب هههههٗٓء افْههههٚس ظههههذ هههههذا 

افرجهؾ وـٖٕهؽ ؾًِهٝ مًهف ز ؾافقء، ظذ اشتىٚظتؽ، مٚ وجدتف يٚ صٔخْٚ إٓ وٕر
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بًهههٌٜٔ حتههك ـْههٝ أـِّههف، وظْههدي ًٕههٚء يف ادحههؾ، حتههك اشههتٌربٝ مههـ ظهههٌٔتف 

مههع أين أظههري إٔههف هههٚدئ، ويَههقل: إٔههٚ يف ـثههريـ ظههذ يههدي تههٚبقا، وإٔههٚ ـههذا، وإٔههٚ 

ًٚ رء جٔههد، رء ضٔههٛ،  ـْههٝ أظّههؾ ـههذا، وإٔههٚ ـْههٝ أشههٚوي ـههذا، ؿِههٝ فههف: ضًٌهه

 وفُـ ادع يف هذا افٌِد.

صٔخْٚ ادًرؾٜ بخههقص افهدظقة  هٗٓء افهذي فهٔس ظْهدهؿ ظِهؿ ظهذ ٕريد يٚ 

اإلضالق، ـٔػ يسـقا أوٓدهؿ وًٕٚءهؿ، وهذا افرجؾ افذي ـٚن مقجقد ظْدي، 

ـٚن يٖخذ ظْدي بًهض افٌوهٚئع بٚفهديـر ٕٕهف حٚفتهف ؽهر مًٔهقرة، ؾُٔهػ شهٔخرج 

ي امهرأة يهٚ صهٔخ واهلل! أ هٚ دخِهٝ ظْهدووؿهٝ ، افًهٍريٚتهذا، وـؿ شتٍُِف هذه 

مرة ـٕٚٝ تيـ بٖين أظري زوجٓٚ، ؾنهُٝ إٔهف ترـٓهٚ بهدون مكهوي وخهرج وفهف 

أصههٓر خههٚرج بههدون مكههوي ظْههدٕٚ أن، افههديـ ٓ يَههقل هُههذا يههٚ صههٔخ، افههديـ ٓ 

يًّؾ هُهذا يهٚ صهٔخ، ؾَِهٝ فهف: افهديـ ٓ يَهقل ههذا، وٓ يًّهؾ هُهذا، وظِٔهؽ أن 

 تهزي يٚ أخٝ، ؾجزاك اهلل خر يٚ صٔخْٚ ٕهٔحٜ.

ظذ ـؾ حٚل هذه ادًهٖفٜ تتُهرر ـثهرًا، وٕحهـ جًِهتْٚ افٔهقم مهع إخ  افنٔخ:

ظَههؾ هْههٚ خٚصههٜ، بخٚصههٜ إٔههؽ إٔههٝ أول ـالمههؽ مقجههف فههف، ؾههام أدري إذا ـههٚن هههق 

 يريد أن يتُِؿ بقء أو ٕحـ ٕريد أن ًّٕع مٚذا ظْده مـ أشئِٜ أو ٕجٚوبف ظِٔٓٚ.

 ... يقم افَٔٚمٜ.مداخِٜ:

ًٚ صههٔخل  مداخِههٜ: دههٚ شههًّٝ إخ ؿههٚل إٔههٚ ـْههٝ خههٚرج ورجًههٝ ؾههذـرين ضًٌهه

 بحٚدثٜ افٔقم، وهذه حٚدثٜ افٔقم شٌحٚن اهلل.

 أي ًٕؿ، يهر تًًِؾ إؾُٚر. افنٔخ:

مداخِههٜ قظَههؾي: ضٔههٛ مًِههٔش يههٚ صههٔخل إٔههٚ افًههٗال مقجههف فههؽ، فُههـ أريههد أن 

ًٚ ظذ..  أتىٍؾ بٚإلجٚبٜ ؿِٔالً جزئٔ
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 تٍوؾ يٚ أخل. افنٔخ:

 (  00:  00: 35/ 275/) اهلدى والنور 

أوًٓ: اخلروج يف شٌٔؾ اهلل مـ خهالل جتربتهل إٔهٚ، ههق يُهقن بحًهٛ  مداخِٜ:

ًٚ ؾٓهههق جهههرج يًِهههؿ، وإن ـهههٚن ؽهههر ظهههَٚل  حهههٚل اإلًٕهههٚن، إن ـهههٚن ههههذا اإلًٕهههٚن ظٚدههه

ؾٔخههرج يههتًِؿ، وافههتًِؿ يف اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل فههٔس تًِههؿ ظِههؿ ادًههٚئؾ وظِههؿ 

ِهؿ افٍوهٚئؾ حتهك يْؼهح افَِهٛ وافههدر، ؾُٔهقن احلديٞ وافٍَف، وفُـ تًِهؿ ظ

ظْد اإلًٕٚن افرؽٌٜ واإلؿٌٚل ظذ ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ، وادحٚؾيهٜ ظهذ أوامهر اهلل، 

، ويُقن اخلروج يف شٌٔؾ اهلل حتك تٖ  افههٍٚت ¢وادحٚؾيٜ ظذ شْٜ افٌْل 

اإليامٕٔههههٜ افتههههل ٓ يُّههههـ أن تههههٖ  فسًٕههههٚن مههههـ خههههالل افَههههراءة، حتههههك تههههٖ  هههههذه 

فهههٍٚت فسًٕههٚن، يًْههل: مههثالً صههٍٚت افهههز، ؾههٚخلروج يف شههٌٔؾ اهلل جههرج ؾٔههف ا

افًهههَٚل واجلٚههههؾ، افًهههَٚل يًِهههؿ، واجلٚههههؾ وإمهههل وضٚفهههٛ افًِهههؿ يهههتًِؿ، وافًِهههؿ 

يُهههقن ظِهههؿ افٍوهههٚئؾ حتهههك يْؼهههح افَِهههٛ وافههههدر فتىٌٔهههؼ مهههٚ يًهههّعر ٕٕهههف فهههٔس 

ِٔهههف يهههقم افَٔٚمهههٜ، ادٓهههؿ أن بّهههع اإلًٕهههٚن مًِقمهههٚت وٓ يىٌَٓهههٚ ؾتُهههقن حجهههٜ ظ

وحتك يٖ  ؾٔف ظيّٜ افًْٜ وتَديرهٚ وتًئّٓٚ، إٔٚ رأيٝ واحد يف بٚـًهتٚن ـهٚن 

يتقوهٖ، ههق رجهؾ ظّهره حههقايل شهًٌغ ثامٕهغ شهْٜ، وؿههٚفقا ههذا مهـ رظهٚة إؽْههٚم، 

وفُـ دٚ ـٚن يتقوٖ ـٚن يٌحٞ يف أجٔٚبف، وبنهُؾ مهذهقل ـٕٚهٝ إؿٚمهٜ افههالة 

رء، ؾَهههٚفقا فهههف: ظهههذ مهههٚذا تٌحهههٞ، ههههؾ وهههٚظٝ  ؿريٌهههٜ، ؾُهههٚن يٌحهههٞ ـٖٕهههف ؾٚؿهههد

ؾِقس هؾ وٚظٝ أوراق أو رء. ؿهٚل: ٓ، ادًهقاك، أيهـ ادًهقاك. يٌحهٞ ظهـ 

مًقاك، ؿٚفقا: يٚ صٔخ بًهٔىٜ ادًهقاك، صهؾ افههالة مٌَقفهٜ بهدون مًهقاك، ؿهٚل: 

صههحٔح، وفُههـ ؾوههِٜٔ افًهههقاك، ـٔههػ أصههع بههدون شهههقاك. ؾُههٚن مٓههتؿ جهههدًا أن 

بًههض إحٚديههٞ ظههـ ؾوههؾ افًههقاك خٚصههٜ مههع افقوههقء ومههع يىٌههؼ افًههْٜ، وذـههر 
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افههههههالة، ؾٓهههههذا مهههههٚ ٕجهههههده يف ـثهههههر مهههههـ افًِهههههامء افهههههذيـ يٖخهههههذون افُتهههههٛ ومًٓهههههؿ 

افنههٓٚدات وافههدـتقراة، جتههد واحههد ؿههد متههر أشههٚبٔع وصههٓقر مههٚ محههؾ افًههقاك ؾٔههف، 

ـههههذفؽ آهههههتامم بهههههالة اجلامظههههٜ، آهههههتامم يف إمههههر بههههٚدًروي وافْٓههههل ظههههـ 

د افُثهههر مهههـ افًِهههامء بِهههس يف مهههٚفس ـِٓهههٚ مُْهههرات وٓ قهههرك ادُْهههر، جتههه

ًٚ، ٓ بٖشِقب حًـ وٓ بٌر حًـ.  شٚـْ

ؾًيّههٜ افههديـ وأ ٔههٜ افههديـ تههٖ  يف افَِههٛ مههـ خههالل اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل، 

تىٌٔؼ افًْٜ يف افٌٔٝ ظذ أهؾ افٌٔهٝ، ظهذ صهخص يف افًّهؾ.. يف افًهقق، يف 

 ٚء.افتًٚمؾ مع إؿٚرب، مع إصدؿ

وـههههذفؽ افهههههٍٚت اإليامٕٔههههٜ مثههههؾ افهههههز واحلِههههؿ وادًههههٚحمٜ وافًٍههههق، ابتههههدار 

افهههدظقة فسصهههالح بهههغ افْهههٚس، ـثهههر مهههـ افْهههٚس أظهههرؾٓؿ ـهههٚن متُهههز جهههدًا يُهههقن 

اىهههع واحلهههؼ ظِٔهههف، ويهههٖ  صهههٚحٛ احلهههؼ يًتًهههّحف حتهههك يههههِح بْٔهههف وبْٔهههف، 

خههرج يف ؾُِههـ يههرؾض، ويتًْههٝ ويتُههز ويقصههِٓٚ ٕظههذ ادًههتقيٚت، فُههـ دههٚ 

شٌٔؾ اهلل أصٌح هغ فغ ظْده افهٍٚت اإليامٕٜٔ، يًٍق وفق ـٚن احلؼ فف، ويًٚمح 

بحَهههف، ورأيهههٝ واحهههد ـهههٚن حمتهههٚج جهههدًا مهههـ افْٚحٔهههٜ ادٚديهههٜ وفهههف ظْهههد واحهههد ظؼههه 

دٕٕٚر ـٚن أؿروٓٚ إيٚه مْذ ظؼ شْقات، وذفؽ دٚ أخذهٚ ـهٚن وظهده بًهد أيهٚم أو 

ـٚن حمتٚج وتذـر أن فف ظؼه دٕهٕٚر ظْهد ذفهؽ  يف  ٚيٜ افنٓر يردهٚ، ؾٓذا افرجؾ

افرجههؾ، ؾَههٚل أريههد أن أذهههٛ أن أخههذ ؾِههقد، ؾتههذـر حههديٞ افٌْههل ظِٔههف افًههالم، 

ؾههذ رـًتهغ،  شتٗدون احلؼ افذي ظُِٔؿ، وتًهٖفقن اهلل احلهؼ افهذي فُهؿ»ؿٚل: 

وضِٛ مـ اهلل أن يِٓؿ ذفؽ افرجهؾ أن يهٖ  فهف بٚدهٚل هبهذا افهديـ، يف ٍٕهس افٔهقم 

بًد ؾسة ؿهرة مٚ صٚي إٓ رجؾ داخهؾ ظِٔهف وشهِؿ ظِٔهف وؿهٚل فهف: يهٚ أخهل واهلل و

إٔٚ تذـرتؽ إٔؽ يف يقم مـ إيٚم أظىٔتْهل ظؼه دٕهٕٚر، وإٔهٚ ـْهٝ ٕٚشهٔٓٚ ؾًْهٔٝ 
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أن أردهههههٚ فههههؽ، ؾٚحلّههههد هلل أن تههههذـرت ؾتٍوههههؾ افًؼهههه دٕههههٕٚر، بٔههههْام يُّههههـ فههههق 

ٚول أن يىٌَف يذهٛ يرؾع ظِٔهف صٚرت مع أي إًٕٚن مٚ تًِؿ هذا احلديٞ وَل ق

 ؿؤٜ ويًّؾ ظِٔف دظقى ويًّؾ منٚـؾ.

وهُهههههذا ـثهههههر وجهههههدٕٚ ٕهههههٚس ـهههههٚن ظْهههههدهؿ ادُْهههههرات وإصهههههٔٚء ادحرمهههههٜ يف  

افٌٔقت، ؾِام خرجقا يف شٌٔؾ اهلل ظهذ افهرؽؿ مهـ ؿِهٜ افًِهؿ فُهـ دهٚ رجًهقا إػ 

ات وأصِحقا مهٚ وا بحرـٜ افتٌٔر بحُّٜ وبرؾؼ وهبدوء، أزافقا ادُْرؤافٌٔٝ بد

يف افٌٔههٝ، وافزوجههٜ صههِحٝ وإوٓد صههِحقا، صههٚر افٌٔههٝ يَههٚل ظْههف إشههالمل، 

تنههؿ ؾٔههف رائحههٜ اإلشههالم، بٔههْام ـثههر مههـ افْههٚس مههع احسامههل فًِِههؿ وأهههؾ افًِههؿ، 

ضالب مثالً  رجقا مـ ـِٔهٜ افؼهيًٜ، أبهدًا ـٖٕهف بٔهٝ هيهقدي أو ٕكهاين، افههقر 

أظهري بًهض افْهٚس  هرج مهـ ـِٔهٜ افؼهيًٜ  وافتامثٔؾ ومـ  ٔع إصهٔٚء، حتهك

زمههالء يل وهههؿ ٓ يهههِقن، أظههري واحههد  ههرج مههـ ـِٔههٜ افؼههيًٜ يف افٍههسة افتههل 

ًٚ ومًهف مٚجًهتر غ  ـْٝ إٔٚ أدرس ؾٔٓٚ ادًٚحٜ، ومٚ ـٚن يهع، وواحهد ظُه   ؿٚوهٔ

 يف افؼيًٜ وهق ٓ يهع.

 .. مْف ـثر.افنٔخ:

ًِهؿ ـهذفؽ يف ـِٔههٚت افؼهيًٜ يتًٚمههؾ ًٕهؿ، وجتههد ـثهر مهـ ضههالب اف مداخِهٜ:

 بٚفربٚ ويتًٚمؾ بٚدحرمٚت، ويًتّع إؽٚين وادقشَٔك.

ؾٚخلروج يف شٌٔؾ اهلل جلّٔع مًتقيٚت إمٜ، اجلٚهؾ افذي ٓ يٍَف يف افديـ 

رء، وضٚفهٛ افًِههؿ ادتقشههط وافًههَٚل، ؾُههؾ واحهد يٖخههذ ظههذ ؿههدر حٚفههف، إمههٚ أن 

 خرجْٚ مهع ظِهامء يف شهٌٔؾ اهلل اشهتٍدٕٚ مهْٓؿ يُقن ظَٚل ؾًِٔؿ وئٍد، واحلّد هلل

ـثههر، مههْٓؿ افههدـتقر ًٕههامن أبههق افِٔههؾ، أشههتٚذ افتًٍههر ـههٚن يف اجلٚمًههٜ اإلشههالمٜٔ 

وأن يف افٌٚـًهههتٚن، وخرجْهههٚ مهههع ٕهههٚس ؿهههدمٚء يف افهههدظقة، مهههٚ ههههؿ ظِهههامء وفُهههـ 
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مٚرشقا افدظقة مْذ أمهد ضقيهؾ، ؾُهٚن ظْهدهؿ صهٍٚت إيامٕٔهٜ ظجٌٔهٜ، يًْهل كهس 

 ٔٓؿ اإلخالص وافْقر وافزـٜ.ؾ

هؾ تيـ أن هذه احلًْٚت افتل ذـر ٚ ٓ تقجد إٓ يف اجلامظٜ افذيـ  افنٔخ:

 جرجقن ـام يَقفقن يف شٌٔؾ اهلل؟

 ٓ، هل مقجقدة يف ـثر مـ افْٚس. مداخِٜ:

إذا ـٚن هذا افقء مقجقد يف ؽر  ٚظٜ افتٌِٔغ مثالً، ؾُٔػ حههِقا  افنٔخ:

 .ذفؽ بىريؼ اخلروج

 ًٕؿ، بىريؼ اخلروج هؿ حهِقا هذه افهٍٚت.... مداخِٜ:

يُّهههـ َل تٍٓهههؿ ظهههع، ـهههٚن شهههٗايل بهههٚرك اهلل ؾٔهههؽ: أٓ يقجهههد  ٚظهههٜ  افنهههٔخ:

نخرون متخَِقن بٕٚخالق افتل ذـر ٚ وربهام بٌرههٚ وبٖحًهـ مْٓهٚ، وفًٔهقا مهـ 

  ٚظٜ افتٌِٔغ، وإٓ هؾ اخلهٚل احلًْٜ حمهقرة يف  ٚظٜ افتٌِٔغ؟

 ٓ مقجقدة يف ـِٓؿ. :مداخِٜ

 هذا ـٚن شٗايل إول. افنٔخ:

ههه افًهههٗال افثهههٚين: ههههؾ ههههٗٓء افهههذيـ ههههؿ فًٔهههقا مهههـ  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ َح  ِقا ههههذه ه 

هه اخلهههٚل احلًههْٜ بٚفىريَههٜ ًٍٕههٓٚ افتههل ُقَ  ِٓٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ أم بىريَههٜ أخههرى، ه 

ؿ فًٔههقا ؾهه٘ن ؿِههٝ هههل بىريَههٜ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ مههٚ أطْههؽ تَههقل هههذار ٕٕههؽ تًِههؿ أ هه

 مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ وٓ هؿ ظذ مْٟٓ  ٚظٜ افتٌِٔغ.

أطـ شتَقل هذا أو فهديؽ رأي نخهرر ٕين شهٖؿقل: حههِقا مهٚ حههِقا بىريَهٜ 

 أخرى ؽر ضريَٜ اخلروج هذا.

ن إظهههامل افتهههل إأريهههد أن أؿهههقل مهههع احسامهههل وفهههق ؿىًهههٝ حهههديثؽ:  مداخِهههٜ:
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 ٚ وهق ؽر خٚرج يف افدظقة.يامرشٓٚ اإلًٕٚن وهق خٚرج يف افدظقة ؿد يامرشٓ

حًههـ، هههذا افههذي ٕريههده، وٓ قتههٚج إمههر إػ ذحر ٕن إٔههٚ ووههًٝ  افنههٔخ:

ضههههريَتغ، ضريَههههٜ اخلههههروج ـههههام تَقفههههقن يف شههههٌٔؾ اهلل فتحهههههٔؾ هههههذه افهههههٍٚت، 

 وضريَٜ ؽر اخلروج، ؾُؾ مـ افىريَغ قهِقا ؾٔف خهٚل بدفٔؾ افقاؿع.

 افقجقد ًٕؿ. مداخِٜ:

 ـقيس. افنٔخ:

ذًا: إٔٚ أريد أن أفٍٝ ٕيرك وإٔهٝ إن صهٚء اهلل اشهؿ ظهذ مًهّك )ظَهؾ( شهتٍٓؿ إ

 مٚ أؿقل.

إذًا: إذا ـٚن هْٚك ضريَٜ أخرى متُـ هبٚ مـ متُـ مـ كهٔؾ تِؽ افهٍٚت 

افتل تًّق ٚ بٚفهٍٚت اإليامٕٜٔ، ؾ٘ذًا: ٓ يٌٌْل أن ٕقهؿ افْٚس وفق بٌر ؿهد أن 

ٜ هههق اخلههروج ادًههّك بههٚخلروج يف شههٌٔؾ افىريههؼ فتُّٔههؾ هههذه افهههٍٚت اإليامٕٔهه

ٔاًم ﴿اهللر ٕٕهههف حْٔئهههذ ٍٕٓهههؿ افْهههٚس إٔهههف ـهههام ؿهههٚل تًهههٚػ:  َِ تَ ههه ًْ ل ُم
اضِههه َذا ِسَ َوَأن  َهههه

ـْ َشٌِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َق بِ ر  ٍَ ٌَُؾ َؾتَ ًُّ قا اف ًُ قُه َوٓ َتت ٌِ ًُ ٌِ  .[331]األنعا  ﴾َؾٚت 

 حٚصٚ اهلل مٚ َٕقل هذا. مداخِٜ:

هذا، فذفؽ ؿِٝ فؽ: وإٓ شْوهىر َٕهقل هُهذا وإٔهٝ تَهقل إٔٚ أظري  افنٔخ:

 هُذا.

إذًا: دههٚذا ٕحههـ حههٚضغ دأبْههٚ بههدأب افههدظقة إػ اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل ظههذ مههٚ 

ًٚ أن افْههٚس جرجههقا فههٔس ظْههدهؿ ظِههؿ، فُههْٓؿ يتًِّههقن. هههذه  ذـرٕههٚ وذـههرت أيوهه

 واحدة يٚ أشتٚذ ظَؾ.

 أجٔٛ ظِٔٓٚ. مداخِٜ:
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ب ظِٔٓهههٚر ٕين أؿهههقل مهههٚ إٔهههٝ مقاؾهههؼ ظِٔهههف، ـٔهههػ ٓ فهههٔس ظْهههدك جهههقا افنهههٔخ:

 جتٔٛ ظِٔف.

 تقؤح. مداخِٜ:

ٓ، ٓ قتٚج إمر، إمٚ إٔؽ مقاؾؼ أو اٚفػ. إذا مقاؾؼ إٔٚ أمقه يف  افنٔخ:

 شٌٔعر ٕٕف شٌِٔؽ، وإن ـْٝ اٚفػ، ؾٖؿقل فؽ: تٍوؾ بغ.

 ٓ مقاؾؼ. مداخِٜ:

 هذا هق، ؾٚشّح يل إذًا. افنٔخ:

ُٚٓت ـثههرة جههدًا ظههذ هههذا افًّههؾ أوًٓ، وظههذ هههذه افتًههّٜٔ شههرد ظِْٔههٚ إصهه

ًٚ وهق اخلروج يف شٌٔؾ اهلل.  ثٕٚٔ

أظتَهههد إٔهههف إن خٍهههل ظهههذ بًهههض افْهههٚس مهههٚ شهههٖؿقفف، ؾهههال أؿهههقل يف طْهههل بهههؾ يف 

، وأن ¢اظتَههٚدي إٔههف شههقي ٓ جٍههك ظِٔههؽ، وهههق أن خههر ا ههدى هههدى حمّههد 

 إمر ـام ؿٔؾ مـ أهؾ افًِؿ:

 ر   أأث  أأل وكأأش خأأا ب ي بأأ

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

إذا ـٚن هذا ـام ؿِٝ بٚفًٌْٜ إفٔؽ، إٔف إن ـٚن هْٚك مـ جٚفػ مٚ أؿهقل ؾٖٕهٝ  

، وأن ـههؾ ¢فًههٝ مههْٓؿ، بههؾ إٔههٝ مًْههٚ ؾههٔام َٕههقل، إٔههف خههر ا ههدى هههدى حمّههد 

 خر يف اتٌٚع مـ شِػ، وـؾ ذ يف ابتداع مـ خِػ.

يف شههٌٔؾ اهلل، شههٌٔؾ اهلل ـههٚن مقجههقدًا  أن ٕحههـ ًٕههّل هههذا اخلههروج بههٚخلروج

 يف افَرون افثالثٜ ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ أو مٍَقدًا؟

 مقجقدًا. مداخِٜ:
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ٓ تًتىٔع إٔٝ أن تَقل إُٔر، وؽرك ؿد يَقل، أمٚ إٔٝ بهقرة خٚصٜ  افنٔخ:

ادًّك بًَؾ، مٚ تًتىٔع إٓ إٔف ـٚن مقجقدًا، ؾٓؾ تًِهؿ وجهقد ههذا اخلهروج يف 

افههذي ـههٚن ؾٔههف اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل مًٓههقدًا ومًّههقًٓ بههف، ؾٓههؾ إٔههٝ ذفههؽ افههزمـ 

تًتَههد إٔههف هههذا اخلههروج افههذي يَههقم بههف أن  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ـههٚن مقجههقدًا يف ذفههؽ 

 افزمٚن، أي زمٚن وجقد اخلروج يف شٌٔؾ اهلل، مٚ أطْؽ تًتىٔع أن تَقل ًٕؿ.

 إٔٚ أشتىٔع أن أؿقل ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ، أمٚ أن بدأ..تٍوؾ، أن هْ افنٔخ:  ٚ منْٔٚ يف خط متٍَغ متٚم

 آؾساق. مداخِٜ:

... فُهههـ شهههِْتَل إن صهههٚء اهلل. تٍوهههؾ ٕنهههقي مهههٚ دفِٔهههؽ ظهههذ أن ههههذا افنهههٔخ:

ًٚ اخلههروج يف شههٌٔؾ  اخلههروج ـههٚن مقجههقدًا يف ذفههؽ افزمههٚن افههذي ـههٚن ؾٔههف متحََهه

ههقرٕٚ ٕحهـ، اهلل، إٔٚ أرى افَؤٜ متْٚؿوهٜ، يًْهل مقجهقد وؽهر مقجهقد، ههذا يف ت

إٔٝ شتَربْٚ  ذا افقء افذي ٕتهقره متْٚؿض، وأثٌٝ فْٚ أيهـ ـهٚن ههذا اخلهروج 

 ومتك بدأ ومتك وؿػ؟

 ٓ إفف إٓ اهلل، حمّد رشقل اهلل. مداخِٜ:

ًٚ ظِهههؿ احلهههديٞ إٔهههٝ أشهههتٚذٕٚ ؾٔهههف، ؿههههٜ افرجهههؾ افهههذي ؿتهههؾ تًهههًٜ وتًهههًغ  ضًٌههه

وؿهٚل فهف: أريهد أن أتهقب، ؿهٚل ٍٕس،  ٚيٜ افَهٜ إٔهف ظْهدمٚ جهٚء إػ افرجهؾ افًهَٚل 

 فف: ًٕؿ، فؽ تقبٜ.

 هؾ بقز أن أؿٚضع ـالمؽ؟ افنٔخ:

 تٍوؾ. مداخِٜ:

 إٔٝ افيٚهر مٚ أدرـٝ شٗايل. افنٔخ:
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 أدرـٝ فُـ هذا ـَّدمٜ. مداخِٜ:

ٓ، بس بتُقن اىع، خٚصٜ وإٔؽ تَهقل يف احلهديٞ ـهذا، احلهديٞ  افنٔخ:

، فههف ظالؿههٜ بخههروج صههخص مًههغ افههذي تريههد أن تههذـره فههٔس فههف ظالؿههٜ بخههروجُؿ

ئًش يف جق ؾٚشد، ؾٔٗمر مـ افًَٚل وفٔس مـ افراههٛ اجلٚههؾ، يهٗمر بهٖن يْتَهؾ 

إػ بِههدة أخههرى صههٚفح أهِٓههٚ. وؾًههالً يًههتجٔٛ ويٖتٔههف ادههقت يف افىريههؼ وتتههقٓه 

 مالئُٜ افرمحٜ. مٚ ظالؿٜ هذا بٚفذي ًٕٖل ظْف؟

دة، وٕحتهههٚج إػ بٔئهههٜ صهههٚحلٜ افًالؿهههٜ وثَٔهههٜ، إْٔهههٚ ًٕهههٔش يف بٔئهههٜ ؾٚشههه مداخِهههٜ:

 حتك ٕهِح ؾٔٓٚ.

 يٚ صٔخ، إٔتؿ ترجًقن إػ افٌٔئٜ افٍٚشدة بٚرك اهلل ؾُٔؿ. افنٔخ:

ٕرجهههع إػ افٌٔئهههٜ افٍٚشهههدة حتهههك ٕههههِحٓٚ أو حتهههك ًٕهههٔش ؾٔٓهههٚ وٕحهههـ  مداخِهههٜ:

 حمٍقطغ مـ هذا افًٍٚد ادقجقد.

ًٚ. افنٔخ:  ٓ وٓ مٗاخذة، هذه مٌٚفىٜ مُنقؾٜ متٚم

 ٔػ؟ـ مداخِٜ:

ُٕٕؿ إذا رجًهٝ إػ افٌٔئهٜ فتههِحقهٚ، ؾِهامذا  رجهقن مْٓهٚ، ؾهٚبَقا  افنٔخ:

. ضٔٛ شإٕؽ بٖرض شقء ؾٚخرج مْٓٚ»ؾٔٓٚ وأصِحقهٚر ٕن ذفؽ احلديٞ يَقل: 

إٔهههتؿ  رجهههقا وترجًهههقا، ؾهههام افهههذي جهههٚب ههههذا احلهههديٞ  هههذا احلهههديٞ، فهههٔس فهههف 

 ًتًّؾ افذي شّٔٝ بف.ظالؿٜ يٚ أشتٚذ أبدًا، ؾٌٚرك اهلل ؾٔؽ إٔٚ أرجق أن ت

 إن صٚء اهلل أشتًِّف. مداخِٜ:

اشههّح يل، ٓ تتههٖثر بٚفتَِْٔههٚت افتههل تَِْٓههٚ مههـ اجلامظههٜ، مههـ احلههزبر  افنههٔخ:

 ٕن هذه منُِٜ إحزاب افَٚئّٜ افٔقم ظذ وجف إرض.
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 احلّد هلل فًٝ حزع وٓ... مداخِٜ:

 إٔٚ ؿِٝ فؽ اجلامظٜ أوًٓ أو احلزب. افنٔخ:

 ؿ.ًٕ مداخِٜ:

ؾٖٕههٝ خههذ مههـ آثْههغ مههٚ يْٚشههٌؽ، ٓ تٖخههذ آشههؿ افههذي يْٚشههٌؽ إٕههؽ  افنههٔخ:

ترد ظهع، ٓ خهذ شهّٔٓٚ  ٚظهٜ، شهّٔٓٚ حهزب، شهّٔٓٚ مهٚ صهئٝ، ؾٖٕهٚ فقؿِهٝ فهؽ 

 حزبؽ، إٔٝ شتَقل يل احلّد اهلل اجلامظٜ فًٔٝ حزب.

ادٓههؿ هههذا افتَِههغ افههذي تَِْههف إحههزاب ٕؾرادهههٚ ٕحههـ ًِّٕههف دههس افٔههد يف 

ظٜ افتٌِٔغ، رجؾ ـٓذا افذي ضب بف مثالً ٓ يًري يُّـ يههع مثهؾ افْهٚس  ٚ

نخههذ حجههٜ ضٚدههٚ شههًّتٓٚ مههـ افًههَٚل وادههتًِؿ واجلٚهههؾ ـِٓههؿ شههقاء مههـ  ٚظههٜ 

 مـ أيـ تًِّٓٚ؟ شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»افتٌِٔغ، يَقل فؽ افرشقل ؿٚل: 

احههد يههٖ  ٕحهـ إههٌح صهقتْٚ ٕتحههدث بٖحٚديهٞ افرشههقل ظِٔههف افًهالم، ٕههٚدر مهٚ و

قٍههههظ حههههديٞر ٕٕههههف ٓ َِٕههههْٓؿ ٓزم كٍههههظ هههههذا احلههههديٞ، وفُههههـ ٕههههروي  ههههؿ 

أحٚديههٞ بٚفًؼههات وادئههٚت، فُههـ هْههٚ يف تقجٔههف اهههص إٔههف احٍيههقا، يَقفههقن 

 .شبٌِقا ظْل وفق نيٜ»ـذا.. واجلقاب ـذا.. وإػ نخره، 

هههذا احلههديٞ صههحٔح، فُههـ هههذا مَِههـ افرجههؾ، وفههذفؽ دههٚ يههٖ  ويههتُِؿ مًههف 

ظَٚل، هق يذـر فف افقء افذي شهًّف، فُهـ ٓ يًهري أن ههذه فهف ظالؿهٜ هبهذا رجؾ 

 افُالم افذي يًًّف أو ٓ.

ؾٖٕٚ أرجقك وإٔٚ ثَتل بؽ ـٌرة وـٌرة جهدًا إٔهؽ تًهتًّؾ ظَِهؽ، افَههٜ ههذه  

ًٚ ثههؿ اهلل أراد فههف ا دايههٜ، ؾههٖراد أن   ههٚ ظالؿههٜ بًٕ٘ههٚن ذيههر ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ضريَٜ افتقبٜ مٚ هل، ؾًٖل ظـ أظِؿ أهؾ إرض، ؾهدل ظهذ  يتقب فُـ ٓ يًري
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راهههٛ، يًْههل ظههذ جٚهههؾ متًٌههد، ؾههذهٛ إفٔههف وؿههٚل فههف: إٔههٚ ؿتِههٝ تًههًٜ وتًههًغ 

ًٚ، هؾ يل مـ تقبٜ؟ ؿتِٝ تًًٜ وتًًغ تقبٜ وتريد أن تتهقب، فهٔس فهؽ تقبهٜ.  ًٍٕ

 ـّؾ افًدد فِامئٜ.

ؾٔههدل ظههذ ظههَٚل يههذهٛ فُههـ افرجههؾ يريههد أن يتههقب ؾًههالً ـههام ؿههرأت، ؾًٔههٖل، 

ظْده، ويَقل فف: إٔٚ ؿتِهٝ مٚئهٜ صهخص بٌهر حهؼ، ههؾ يل مهـ تقبهٜ، ؿهٚل فهف: ـٔهػ 

ٓ، وفُْهؽ بهٖرض شههقء ؾهٚخرج مْٓههٚ، واذههٛ إػ افَريهٜ افٍالٕٔههٜ افههٚفح أهِٓههٚ، 

 ؾخرج افرجؾ.

صق جٚب يٚ أشتٚذ ظَؾ هذا  ذا؟ وجٚهبتؽ بُؾ ساحٜ، ؿِٝ فهؽ: فهق إُٔهؿ 

ٚجر ؿ إػ بههههالد خههههر مههههـ هههههذا، أؿههههقل فههههؽ: أصههههٌٝ يف تههههرـتؿ هههههذه افههههٌالد وههههه

اشتنههٓٚدك يف احلههديٞ، فُههـ إٔههتؿ  رجههقا مههـ هْههٚ تٌٌٔههقا أربًههغ يههقم أو أؿههؾ أو 

أـثر، وترجًقا فٍْس افٌِدة افٍٚشد أهِٓٚ، ـٔػ تًتدفقن هبذا احلديٞ ظهذ ههذا 

 افًٍؾ؟ 

أن يًههٔش أن هههق ظْههدمٚ ؿههٚل فههف: اذهههٛ إػ افَريههٜ افهههٚحلٜ، ؿهههده  مداخِههٜ:

 ؾٔٓٚ حتك يّقت إػ إبد، أو ؿهده حتك يىّئـ إيامٕف وتهِح أحقافف و..

 ـؾ هذا... مـ متٚم افتًِٔؿ وٓ مٗاخذة. افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  مْىَٔ

ًٚ جهههٚوبْل، صهههق افَههههد مهههـ ههههذا؟ إٔهههف ٓ يّهههقت هْهههٚك.  افنهههٔخ: جهههٚوبْل مْىَٔههه

هههِح حٚفههف ومههٚ أفههٔس ـههذفؽ. هههذا خىههٖ، ؿهههده إٔههف يههذهٛ إػ تِههؽ افٌِههد حتههك يْ

 يْقي افرجقع إػ إرض افٍٚشدة افتل هرب مْٓٚ.

ـههام تًِههؿ ـههٚن قههرم ظههذ افههذيـ هههٚجروا مههـ مُههٜ إػ ادديْههٜ أن  ¢افرشههقل 
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يُّثهههقا يف مُهههٜ أـثهههر مهههـ ثالثهههٜ أيهههٚم، وههههؿ ههههٚجروا مهههـ مُهههٜ إػ ادديْهههٜ، ومُهههٜ 

ًٚ بامئٜ أفهػ صهالة ، فُهـ حتهك أؾوؾ مـ ادديْٜ، وافهالة ؾٔٓٚ ـام تًِّقن  ًٔ

ٓ يْههٚيف هجههر ؿ، خرجههقا مههـ مُههٜ مٓههٚجريـ يف شههٌٔؾ اهلل إػ ادديْههٜ، ؾٔحْههقا 

إػ وضههْٓؿ، إػ بِههدهؿ، ٓ، فُههؿ بههس بَههٚء ثالثههٜ أيههٚم، وترجًههقا إػ بِههدـؿ افتههل 

 هٚجرتؿ مْٓٚ.

ؾٚحلََٜٔ هذا احلديٞ إٔٚ أذـره بّْٚشٌٜ ـثهرة وإخ ظْهده مئهٚت إذضهٜ مهـ 

افتههل أتُِههؿ ؾٔٓههٚ، مههـ  ِتٓههٚ هههذا احلههديٞ بٚفههذات إٔههٚ  ادحههٚضات وافُِههامت

أٓ وإن يف اجلًد موٌٜ إذا صِحٝ صِح اجلًد ـِف، وإذا »أوًف يف مقوقع: 

ههههذا افَِهههٛ يُهههقن صهههالحف بههههالح  شؾًهههدت ؾًهههد اجلًهههد ـِهههف أٓ وههههل افَِهههٛ

اجلقارح، وصهالح اجلهقارح يُهقن بّخٚفىهٜ إخٔهٚر ومْٚبهذة إذار، وافرشهقل 

ذـهر أحٚديهٞ ـثههرة جهدًا جههدًا يٗـهد ؾٔٓههٚ  -وٓ أريههد أن أضٔهؾ ظِٔههؽ–م ظِٔهف افًهال

 أي: خٚفىف. شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»ظذ صحٌٜ إخٔٚر ؾَٔقل: 

 .شإٔٚ بريء مـ مًِؿ ئَؿ بغ طٓراين ادؼـغ»ويَقل: 

 .شادٗمـ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»ويَقل: 

ًٚ ضقيالً فتٖـٔد ضر صح ٌٜ إذار، وحًٌؽ تذـرًا ؿقفف ظِٔف وأذـر هْٚ ـالم

مثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح » شمثههؾ اجلِههٔس افًههقء»و شمثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح»افًههالم: 

ـٌههٚئع ادًههؽ إمههٚ أن قههذيؽ وإمههٚ أن تنههسي مْههف وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ضٌٔههٜ، 

ومثهههؾ اجلِهههٔس افًهههقء ـّثهههؾ حهههداد إمهههٚ أن قهههرق ثٔٚبهههؽ وإمهههٚ أن تنهههؿ مْهههف رائحهههٜ 

 .شـرهيٜ

فرجههؾ افًههَٚل ٕهههح افرجههؾ إٔههف يههسك هههذه إرض افًههٔع أهِٓههٚ، وهيههٚجر ؾٓههذا ا

إػ إرض افههٚفح أهِٓههٚ، فهٔس فُههل يتٌوههع مهـ هْههٚك صهالح ويرجههع، ٓ، فُههل 
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 قهـ حٚفف يف هذا ادُٚن افهٚفح، ويسبك وئًش مٚ صٚء اهلل فف أن ئًش.

 ؾّـ أيـ ٕٖخذ إٔف ذهٛ إػ هْٚك حتك يتزود؟

 إٔٚ احلََٜٔ نشػ جدًا إٔف ظَِؽ يؼد مع هذه إوهٚم. وإير يٚ أشتٚذ ظَؾ،

 إٔٝ أن تَقل: هؾ يٚ ترى ذهٛ فُل يّقت هْٚك أو فُل يًقد.

ًٚ مـ أي زاويٜ درشْٚ احلديٞ مْٓٚ.  إٔٚ أرى احلديٞ فٔس فف ظالؿٜ إضالؿ

أخهههرًا ـٖٕهههؽ بتَهههقل: إٔهههف ذههههٛ حتهههك يْههههِح هْهههٚك وبًهههد ذفهههؽ يًهههقد فهههسرض 

 ٓٚ.افٍٚشدة فُل يهِح ؾٔ

ضٔهههٛ: ههههٗٓء اجلامظهههٜ افهههذيـ يهههذهٌقا إػ ؾرًٕهههٚ أم افًٓهههر وافًٍهههؼ وافٍجهههقر 

ويٖتقن إػ هْٚ، ذهٌقا مهثِام ذههٛ ذفهؽ افرجهؾ إػ إرض افههٚفح أهِٓهٚ، فُهل 

 يتحهْقا بٕٚخالق افهٚحلٜ هْٚك ويرجًقا إػ هْٚ يهِحقا يٚ أشتٚذ؟

روج ادَههههْـ ؾٚحلََٔههههٜ فههههٔس فههههف ظالؿههههٜ بههههٖي وجههههف مههههـ افقجههههقه أبههههدًا هبههههذا اخلهههه

ادههْيؿ، ومههٚ أريههد أن ٕههذهٛ بًٔههدًا، إٔههٚ ٓ أزال إٔتيههر اجلههقاب افقاوههحر ٕٕههف إٔههٝ 

أجٌٝ بحديٞ ظـ صخص، إٔهٚ ـهٚن شهٗايل: إٔهف ههؾ تًِهؿ يف افقؿهٝ افهذي تًتَهد 

ـههام ًٕتَههد أن اخلههروج يف شههٌٔؾ اهلل ـههٚن مقجههقدًا مههـ ؿٌههؾ، هههذا اخلههروج، ٓ تههٖت 

 يل بنخص، أظىْل حديٞ.

 ٝ مـ اإلجٚبٜ، إٔٚ أتٔٝ هبذا ؿِٝ ـَّدمٜ.ٔٚ مٚ إتٓإٔ مداخِٜ:

 ٔؾ جدًا هذه مَدمٜ، فُـ مَدمهٜ ـهام تهرى فهٔس  هٚ أصهؾ أبهدًا هبهذا  افنٔخ:

اخلهههروج اجلامظهههل ادَهههْـ ادهههْيؿ، إٕهههام ههههق خهههروج مهههـ أرض ؾٚشهههدة إػ أرض 

ًٚ. صح أو ٓ؟  صٚحلٜ، وٕحـ فٔس بْْٔٚ خالي يف هذا إضالؿ

 صح. مداخِٜ:
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 ذًا صق ظالؿٜ )حهؾ هْٚ إَىٚع صق (.إ افنٔخ:

 إٔٚ جٌٝ هذا ظذ مًتقى افٍرد. مداخِٜ:

فههٔس هههذا شههٗايل بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، وإٔههٝ تًِههؿ إْٔههل فًههٝ بحٚجههٜ إٔههؽ  افنههٔخ:

ًٜ ﴿تٖ  وتذـر يل هذا احلهديٞ ـهام ؿِهٝر ْٕٕهٚ ًٕهري:  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه َأََلْ َت

ٚ هه َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓه . فُهل جههرج اإلًٕهٚن مههـ وضْهف افههذي وفهد ؾٔههف إذا شههٚء [91]النسررا  ﴾َؾُت

أهِههههف إػ بِههههد نخههههر أهِههههف صههههٚحلقن. هههههذه هههههق دٓفههههٜ احلههههديٞ، وٕحههههـ فههههٔس هههههذا 

 خالؾْٚ.

بحثْهههٚ أن ههههق ههههذا اخلهههروج اجلامظهههل، ههههؾ تًِّهههف ـهههٚن مقجهههقدًا يف افَهههرون 

ٕهٝ: افثالثٜ ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ وادتٍَقن ٕحـ وإيهٚك أ هٚ خهر افَهرون، ؿِهٝ أ

ٍؿ َظِِهٔؿٌ ﴿ًٕؿ، وإٔٚ أطـ هذا بًٔهد كََٔهف، فُهـ:  ِْه ؾ  ِذي ِظ ُـه ْقَق  . [17]ي سر  ﴾َوؾَه

 ؾتٍوؾ ـٔػ ـٚن وأيـ ـٚن هذا اخلروج؟

 ادًروؾغ بٚفَراء... ¢اجلامظٜ افذيـ بًثٓؿ افرشقل  مداخِٜ:

ًٚ مههـ  ِههٜ افتَِْٔههٚت،  افنههٔخ: ًٚ أوههىر أن أؿٚضًههؽ يههٚ أخههلر ٕن هههذه أيوهه أيوهه

 ٔٓٚ منٚجُؿ وضالبُؿ إػ نخره.ٕٚؿنْٚ ؾ

هههٗٓء افههذيـ خرجههقا بههٚرك اهلل ؾٔههؽ ٕخٌههٜ مههـ أصههحٚب افرشههقل اشههّٓؿ افَههراء 

إػ افٔقم، َل جرجقا جِٜٓ ظِهٔٓؿ رئهٔس واحهد، وفهٔس هْهٚك داظهل إػ أن َٕهقل 

هذا افرئٔس افقاحد قتٚج رئٔس أظهذ مْهفر ٕٕهف فهٔس ؾهٔٓؿ ظِهامء، فُهـ ٍٕهسض 

ًٚ إٔف أظِؿ ظِامء افدٕٔ ٚ، فُـ افذيـ مًف جِٜٓ، أمٚ هْٚك افرشقل أرشؾ شًٌغ ؿٚرئ

فهٔس ههق افَهٚرئ يف زمْٕٚهٚ. صههحٔح أو  ¢وافَهٚرئ تًهري إٔهٝ يف زمهـ افرشههقل 

 ٓ؟
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 صحٔح. مداخِٜ:

إذًا: هههٗٓء دظههٚة بًّْههك افُِّههٜ يههدظقن افْههٚس إػ مههٚ هههداهؿ اهلل إفٔههف  افنههٔخ:

وههؿ ظِهامء وههؿ قٍيهقن افَهرنن.. بقاشىٜ ٌْٕٔٚ ظِٔف افهالة وافًالم، ؾٓهؿ ؿهراء 

ًٚ هذا اخلروج ٕحـ فٔس بحثْٚ ؾٔف.  وإػ نخره، أيو

ًٚ وواحههد شههٚر  إٔههٚ أؿههقل فههؽ: فههق خههرج ظٚدههٚن مههـ هههذه افههدار واحههد شههٚر ذؿهه

ًٚ، هؾ يَقل أحد أن هذا اخلروج ٓ بقز؟ ٓ أحد يَقل هذا أبدًا.  ؽرب

 ٓ أحد يَقل. مداخِٜ:

أن تتٖمهؾ يف افًهٗال مهٚ ههق: ههذا اخلهروج افهذيـ بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؾٖرجق  افنٔخ:

 تًّقه يف شٌٔؾ اهلل، متك بدأ ومتك وؿػ؟

 .¢بدأ بٌدايٜ بًثٜ افٌْل  مداخِٜ:

ًٚ ًٕٔٝ مٚ ذَ  افنٔخ:  رتؽ أن.ـ  أيو

يههٚ أخههل ٕحههـ ٓ ٕههتُِؿ ظههـ خههروج افٍههرد، إٔههٚ ضبههٝ فههؽ مثههؾ أن بًههٚدغ، 

ة يف شههٌٔؾ اهلل، هههؾ هههق هههذا اخلههروج ب فِههدظقر  ق وواحههد َؽهه ظههٚدغ إذا واحههد َذ  

 افذي ٕتُِؿ ظْف، ٓ، هذا خروج ظِامء.

شهههٖؿقل فهههؽ أن: إٔهههٚ شهههٖضب فهههؽ مثهههؾ يف ٍٕزههه، إٔهههٚ بَٔهههٝ ثالثهههغ شهههْٜ يف 

شقريٚ، أخرج بقحدي بٍٕٚرادي، هذا ٓ يُْره أحد، وهذا هق دظقة افرشهقل ظِٔهف 

 افًالم، ؾٖٕٝ تَقل بدأ بٚفرشقل ظِٔف افًالم.

 ٚذ افٌحٞ...ٓ يٚ أشت

 إٔٝ ٓ كٛ... صزك ظع مداخِٜ:
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ًٚ، بس ٓ أريد أؤع وؿتؽ، وبٚفتٚيل تؤع وؿتل. افنٔخ:  إٔٚ صٚبر مًؽ متٚم

إٔهٚ أريهد أن أظههرض ظِٔهؽ احلجهٟ افهذي ظْههدي، حتهك إذا ـٕٚهٝ خىههٖ  مداخِهٜ:

 تٌْٔٓٚ يل ؾٔام بًد.

ََٜٔ إٔٚ طْل ٓ بس إٔٚ أريد رء مٚ أمتْٚه مـ ؽرك، اظىْل بٚفؽ، احل افنٔخ:

ؾٔههؽ ؽههر طْههل يف افْههٚس أخههريـ، يًْههل ؿٌههؾ مههٚ تَِههل ظههع حججههؽ ؾُههر ؾٔٓههٚ 

واؾٓههؿ مههٚذا أريههد. أريههد حجههٜ جتٔههز  ههذه اجلامظههٜ هههذا اخلههروج افنههٚمؾ اجلههٚمع، 

افههذي ؾههٔٓؿ مههثِام ؿِههٝ فههؽ ظههَٚل إذا مههٚ ؿِْههٚ ظههقيِؿ، إذا مههٚ ؿِْههٚ... إػ نخههره، أمههٚ 

ًٚ، ههههذا  افْهههقع مهههـ اخلهههروج أيهههـ دفِٔهههف؟ أتٔهههٝ بحهههديٞ افهههذيـ مًهههف ٓ يًرؾهههقن صهههٔئ

ًٚ، يههٚ أخههل ؿههراء هههٗٓء  ًٚ، ثْٔههٝ بًههًٌغ ؿٚرئهه افرجههؾ افههذي ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

 ظِامء، ثِثٝ أخرًا ؿِٝ حمّد ظِٔف افًالم وحده، شٌحٚن اهلل.

إٔٚ أريد دفٔؾ إٔٝ مَتْع ؾٔف، أمٚ إذا ـْٝ تَقل واهلل إٔٚ بًرض ظِٔهؽ مهٚ ظْهدي 

شًّتٓٚ، مٚ رأيؽ ؾٔٓٚ، هذا بحٞ نخر، فُـ إٔٚ رأيتؽ متحّس مـ احلجٟ افذي 

ًٚ يف اجلقاب ٕخقٕٚ ههذا افهذي مهٚ ٕهدري أريهد بْهٚ خهرًا أم ذ ظْهدمٚ أثهٚر ههذا  متٚم

ادقوههقع، وٕحههـ فههٔس ٕجههؾ هههذا افتَْٔههٚ واجتًّْههٚ، وـههام ؿِههٝ يف أول افُههالم 

 جقاب فف، ٕحـ هذا افقؿٝ اهص فؽ وفسخ افذي ـْٝ مًف.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ، جزاك اهلل خر، ٕحـ ًٕتٍٔد... ٜ:مداخِ

أمههٚ هههق يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم يههدخؾ إشههٍغ، ؾٓههذا َل يُههـ ظههذ افٌههٚل  افنههٔخ:

 ينٓد اهلل.

 ٓ إن صٚء اهلل يُقن خر ـالمف. مداخِٜ:

 ظذ ـؾ حٚل بٚرك اهلل ؾٔؽ. افنٔخ:
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 ربام يُقن ظْدي مًِقمٚت أطْٓٚ صح وهل خىٖ ؾقوحتٓٚ. مداخِٜ:

 هذا ممُـ بٚرك اهلل ؾٔؽ، فُـ وؿتٓٚ ضريَٜ افٌحٞ ممُـ جتِػ. افنٔخ:

هْٚك ؾرق بغ إًٕٚن مثالً أتْٚؿش إٔٚ وؽرك يف مًٖفٜ، ويَهقل يل: ؿهٚل رشهقل 

ـههذا وـههذا، وهههق ظّههؾ يل مَدمههٜ إٕههف إٔههٝ ًٕههري اههتص بٚحلههديٞ وـههذا  ¢اهلل 

 وـذا.. إػ نخره.

ٖفْل ههذا احلهديٞ صهحٔح أو فهٔس ضٔهٛ إٔهٝ تَهقل يل: ؿهٚل رشهقل اهلل، ٓ تًه

صحٔح، ٓ جتًِْل إٔٚ أؿقل فؽ هذا حديٞ مقوقع يٚ أخل افذي كتٟ ؾٔف. هؾ 

 ؾّٓٝ ظع؟

 ؾٚهؿ. مداخِٜ:

ُرونَ ﴿ افنٔخ:  ُ ٍَ ْؿ َيتَ ُٓ  ِ ًَ ٚ فِِْ ِٚس َف هُبَ َْٕيِ َِْؽ إَْمثَُٚل   .[33]الحش: ﴾َوتِ

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

دههههٚ ـههههٚن جههههرج إػ افٍُههههٚر يف  ¢أن افرشههههقل إٔههههٚ أريههههد أن أشههههٖل شههههٗال: 

أشقاؿٓؿ ويف حمال ؿ ويدظقهؿ ـٚن مًف مثؾ أبق بُر وأشٚمٜ بـ زيد أو زيد بـ 

 حٚرثٜ.

ًٚ. افنٔخ:  ممُـ يُقن مًف واحد اثْغ ضًٌ

 واحد اثْغ أو أـثر. مداخِٜ:

 ممُـ يُقن فٔس هْٚك مٕٚع. افنٔخ:

 فًالم.ؾٚفًَٚل ؾٔٓؿ هق افرشقل ظِٔف ا مداخِٜ:

 ظِٔف افهالة وافًالم. ًٕؿ. افنٔخ:
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وافهههذيـ مًهههف ههههؿ بٚفتٖـٔهههد أؿهههؾ ظِهههاًم مْهههف إن َل َٕهههؾ يًْهههل ؿهههد يُقٕهههقا  مداخِهههٜ:

 جِٜٓ يف بٚدئ أمر افدظقة، مٚ ـٚن ظْدهؿ رصٔد مـ افًِؿ وٓ ـٚن ظْدهؿ...

 ظْدمٚ تهؾ إػ هذه افَْىٜ جتِػ اجلقاب. افنٔخ:

 أو ؾٔام بًد؟ هؾ هذا اخلروج ـٚن يف أول افدظقة

هذا يف أول افدظقة، يًْل دٚ افرشقل ظِٔف افًالم ـٚن جرج مع أبق  مداخِٜ:

ـههدفٔؾ يدفههف ظههذ افْههٚس  ¢بُههر وـههٚن أبههق بُههر يًههري افٌَٚئههؾ ويُههقن مههع افٌْههل 

 ويًرؾف ظِٔٓؿ، يف بٚدئ أمر افدظقة.

هْٚ تٌغ أن خروجف ـهٚن فٔهدل افرشهقل ظهذ رء ههق بحٚجهٜ فهف، وهْهٚ  افنٔخ:

 جٝ افَؤٜ ظام ٕحـ بهدده.خر

 هذا اخلروج أَل يُـ فف أثر يف ٍٕس أبق بُر ريض اهلل ظْف؟ مداخِٜ:

 وهؾ إٔٚ إُٔر هذا بٚرك اهلل ؾٔؽ؟ افنٔخ:

 ٓ تُْر هذا. مداخِٜ:

 ؾِامذا تًٖل هذا افًٗال؟ افنٔخ:

 إٔٚ أريد أن أخِص إػ ٕتٔجٜ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ٔٓؿ إًٕهههٚن مهههتًِؿ أو ظهههَٚل أو ضٚفهههٛ ظِهههؿ، إٔهههف إذا خرجهههٝ  ٚظهههٜ ؾههه مداخِهههٜ:

ومًههف ٕههٚس أمٔههغ جِٓههٜ ظهههٚة وفُههـ يريههدوا أن يًههتٍٔدوا ظِههؿ وصههٍٚت وإيههامن، 

 هؾ َٕقل إن هذا افقء ٓ بقز أم مٚذا َٕقل ؾٔف؟

 إذا إٔٝ تَػ ظْد حدود افًٗال ومٚ تًٚفٟ افقاؿع فف جقاب. افنٔخ:
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 قاب نخر. ؾام افذي تريده؟أمٚ إذا ـٚن ؿهدك بٚفًٗال مًٚجلٜ افقاؿع ؾِف ج

 ـالمؽ مش واوح، مٚذا تًْل بٖظٚفٟ افقاؿع؟ مداخِٜ:

افقاؿع افٌحهٞ ؾٔهف، ههذا اخلهروج افقاؿهع افٔهقم افهذي خهرج مهـ ا ْهد أو  افنٔخ:

مـ افًْد، ٓ أدري مـ أيـ، وظؿ افٌالد اإلشالمٜٔ مهٚ صهٚء اهلل مْٓهٚ، ههق ههذا افهذي 

 تًٖل ظْف إٔٝ أو ظٌٚرة ظـ خروج مهٌر؟

 ٓ هذا افذي أؿهده. مداخِٜ:

 مٚذا افذي تَهده؟ هذا اخلروج؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 هذا هق افذي أشٖفؽ ظْف.... افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

أؿقل فؽ: ٓ، اخلروج ادهٌر دائاًم مقجقد يف ـؾ ظك يف ـؾ ؿىهر  افنٔخ:

 يف ـؾ مك.

 هذا صحٔح. مداخِٜ:

تًههٖفف إٔههٝ ويُههقن اجلههقاب إٔههٚ وفههذفؽ هْههٚك ؾههرق بههغ افًههٗال افههذي  افنههٔخ:

 أؿقل فؽ: ًٕؿ هذا مقجقد، وهذا مؼوع، تٗـد يل إٔٝ وتَقل: هذا صحٔح. 

 فُـ هذا افهحٔح ٓ يهحح هذا اخلروج افذي ٕحـ أن ٕدٕدن حقفف.

 دٚذا؟ مداخِٜ:

ٕٕههف إٔههٚ وإٔههٝ متٍَههغ أن هههذا اخلههروج إول افههذي اتٍَْههٚ ظههذ صههحتف  افنههٔخ:

ًٚ، مقجههقد يف ـههؾ ظكهه ويف ـههؾ ؿىههر ومكهه، فُههـ هههذا مقجههقد، ـههام ؿِههٝ إٔههٚ  نٍٕهه
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ًٚ يف ـؾ افَرون اإلشالمٜٔ افتل موٝ.  اخلروج ٓ أصؾ فف إضالؿ

 أٓ َٕقل أن ذفؽ اخلروج افذي أؿريْٚه هق أصؾ  ذا اخلروج؟ مداخِٜ:

 ٓ. افنٔخ:

 وَل. مداخِٜ:

 أبدًا، هذا افذي يَقل، شٖفٍٝ ٕيرك فقء. افنٔخ:

حًْقا ـهؾ بدظهٜ  هرج افٔهقم وؿٌهؾ افٔهقم ويهذـروا فهؽ أدفهٜ هذا مثؾ افذي يًت

ظٚمٜ، هذه إدفٜ افًٚمٜ ٓ تنّؾ هذه احلٚدثٜ اخلٚصهٜ، ودظْهٚ ٕٖخهذ مثهٚل ههق مهـ 

 ِٜ.مثأبًط إ

يَههقل ؿههٚئِٓؿ: دههٚذا تُْههروا افهههالة ظههذ افرشههقل بًههد إذان، أٓ ينههّؾ هههذا 

ُِّقا ظَ ﴿افهالة بًد إذان ؿقفف تًٚػ مثالً:  ِِٔاًم َص ًْه قا َت ُّ  ِ ِْٔف َوَش ؟ [37]األحزا  ﴾َِ

مههههـ صههههذ ظِٔههههف مههههرة واحههههدة صههههذ اهلل ظِٔههههف هبههههٚ »أٓ ينههههِّف ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

 ؟شظؼا

اجلقاب: ٓ يهٚ أخهلر ٕٕهف ههذا إذان مؼهوع وأحلهؼ بهف رء َل يُهـ مهـ ؿٌهؾ 

بههًٌض  نههٓقد  ههٚ بٚخلريههٜ، ؾههٚٔن اشههتدٓفؽيف ـههؾ هههذه افَههرون افتههل موههٝ اد

افْهههقص افًٚمههٜ ظهههذ هههذه احلٚدثهههٜ هههذا اشههتدٓل خىهههٖ. دههٚذا إٔهههٚ بههدأت ـالمهههل 

، ¢بههههٚرك اهلل ؾٔههههؽ مًههههؽ ؿِههههٝ فههههؽ: إْٔههههٚ متٍَههههغ أن خههههر ا ههههدى هههههدى حمّههههد 

 ومتٍَغ ظذ ؿق ؿ:

 وكأأش خأأا ب ي بأأر   أأث  أأل 

 

 

 

 وكش رش ب يي أدي   أث خلأ  

ًٚ مهٚ يًهتىٔع إًٕهٚن ظْهده  ذرة مهـ ظَهؾ أو ظِهؿ  ؾٓذا اخلروج ادقجقد أن ئَْ

ٕههف ـههٚن يف مههٚ مٙهه مههـ افَههرون ٓ َٕههقل افَههرون افثالثههٜ بههس، ـههؾ هههذه إأن يَههقل 
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 افَرون، هذه حدثٝ يف هذا افزمٚن وٓ صؽ.

 أيـ وصِْٚ. مداخِٜ:

وصِْٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ أن آشتدٓل بٚفَوٚيٚ اخلٚصٜ ظهذ ؿوهٚيٚ ظٚمهٜ  افنٔخ:

 خر يف اتٌٚع مـ شِػ.  هذا خىٖ، وادًٔٚر ٓ تًْك ادًٔٚر: وـؾ

ًٚ ـهههٚن مهههـ ؿٌهههؾ، فُهههـ  وفًِهههؽ تهههذـر دهههٚ ؿِهههٝ فهههؽ اخلهههروج يف شهههٌٔؾ اهلل ئَْههه

 هذا اخلروج يف شٌٔؾ اهلل ـٚن مـ ؿٌؾ؟ افًٗال:

هبهههذا افنهههُؾ ادتًهههٚري ظِٔهههف بهههٚفتَْغ وافتْيهههٔؿ افهههذي ذـهههرت، ٓ مهههٚ  مداخِهههٜ:

 ـٚن.

 هذا هق، هذا هق افذي يريح. افنٔخ:

 ٔس ظذ إصؾ.فُـ ٕحـ َٕ مداخِٜ:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 افَٔٚس ظذ إصؾ. مداخِٜ:

إٔهههٚ أريهههد أن أشهههٖفؽ شهههٗال مهههثالً: ههههؾ ـهههٚن مهههثالً افههههحٚبٜ ريض اهلل ظهههْٓؿ ابهههـ 

ظٌٚس ـقٕف مٗفػ وظَٚل يف افتًٍر، ههؾ ـهٚن بِهس مثهؾ جًِهتؽ ههذه يف ههذه 

 ٜٔ؟ادُتٌٜ وأمٚمف ضٚوفف وظْده افرؾقي وظْده إجٓزة افُٓربٚئٜٔ واإلفُسوٕ

 ٓ واهلل. افنٔخ:

 مٚ ـٚن، ؾٓؾ َٕقل هذا افًّؾ... مداخِٜ:

دههههٚذا إٔههههٝ أن صههههٚر فههههؽ شههههٚظٜ تتًههههٛ حٚفههههؽ، فُههههل مههههٚ تَههههقل هههههذا  افنههههٔخ:

اخلهروج مههٚ ـههٚن، دههٚذا؟ دههٚذا ٓ تُههـ مههثع أؿههقل فههؽ: ٓ واهلل مههٚ ـههٚن ابههـ ظٌههٚس 
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كهٚول جتٔههٛ هُهذا. دهٚذا إٔهٝ ٓ تَههقل ههذا اخلهروج ٓ واهلل مهٚ ـههٚن، دهٚذا؟... 

حههديٞ واحههد واثْههغ وثالثههٜ.. إػ نخههره، فُههل مههثِام يَقفههقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم وٓ 

مٗاخذة: مـ صٚن ٌٕىل افًاموات بٕٚبٚوات. دٚذا؟ ٕجؾ هذا إٔٚ أؿهقل فهؽ: يهٚ 

 ظَؾ، خِٔؽ ظَؾ.

ًٚ مههههـ بهههالد افًٍههههؼ  أؿهههقل فههههؽ: إٔهههٝ ٓ تههههتَِـ ٕهههٚؿش أدفههههٜ، خهههروج افرجههههؾ هربههه

فح أهِٓههههٚ، َٕههههٔس ظِٔههههف خههههروج ادًههههِّغ مههههـ بِههههدهؿ وافٍجههههقر إػ افٌِههههد افهههههٚ

افهههٚفح ظههذ ظجههره وبجههره إػ بههالد افًٍههؼ وافٍجههقر، إػ أمريُههٚ، إػ بريىٕٚٔههٚ، 

 هذا يَٚس ظذ هذا؟ شٌحٚن اهلل!

ابههـ حههزم افيههٚهري مههـ ـٌههٚر ظِههامء إٕههدفس، ويًههّك بٚفيههٚهرير ٕٕههف يًتّههد 

جههدًا، وفًههْٚ أن يف هههذا ظههذ افْهههقص يف افيههٚهر بىريَههٜ ؾٔٓههٚ  ههقد متْههٚهل 

ًٚ جلامهر افًِامء.  افهدد، مـ  قده يُْر افَٔٚس خالؾ

وافَٔهههههٚس يف احلََٔهههههٜ ههههههق افهههههدفٔؾ افرابهههههع فًِهههههؽ تهههههذـر مًهههههل افَهههههرنن وافًهههههْٜ 

واإل هههٚع وافَٔهههٚس، ؾهههُخر إدفهههٜ إربًهههٜ ههههق افَٔهههٚس، فدؿتهههف، فهههٔس ـهههؾ واحهههد 

َٔس، وٓ مٗاخهذة أؿهقل يًتىٔع أن ئَس، خذ بٚفؽ، فٔس ـؾ واحد يًتىٔع أن ي

ًٚ وبخٚصٜ مع إخهقاين افهذي أصهًر  فؽر ٕين إٔٚ أوًٓ ظنٝ ـؾ هذا افزمٚن سق

 ؾٔٓؿ ب٘خالص، وإٔٝ مْٓؿ إن صٚء اهلل.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 إٔٚ أؿقل فؽ: إٔٝ ٓ يىِع بٔدك أن تَٔس، افذي يريد أن ئَس. افنٔخ:

 مق إٔٚ افع بَٔس.  مداخِٜ:

، إٔههٝ أن ضِههع مْههؽ إٔههف َٕههٔس هههذه ظههذ هههذه وإػ نخههره، اشههّح يل افنههٔخ:
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 فُـ هذا فٔس ضٚفع مْؽ، ضٚفع مـ ؽرك.

ًٚ مـ ؽري وإٔٚ َِٕٝ ...  مداخِٜ:  ضًٌ

 فذفؽ إٔٚ أؿقل فؽ ؾُر. افنٔخ:

افنٚهد افَٔٚس فدؿتف  ٓقر ظِامء افًْٜ جًِقه يف ادرتٌٜ افرابًهٜ، ابهـ حهزم 

مْههف ظٌههٚرة، دههٚ يْههٚؿش افَٚئًههغ افههذيـ ئًَههقا، إُٔههره بٚفُِٔههٜ، فُههـ إٔههٚ تًجٌْههل 

ًٚ، افَٔٚشهههٚت ٓ بتْهههزل مٔهههزان وٓ  احلََٔهههٜ يْهههٚؿش ؿٔٚشهههٚت بهههٚفتًٌر افًهههقري أيوههه

ههٚن، افَٔٚشههٚت بًٔههدة ظههـ افهههقاب ـههؾ افًٌههد، مههثالً أن إٔههٚ ظنههٝ يف ادههذهٛ  َبٖب 

ًٚ بىِهه ٝ احلٍْههل، ادههذهٛ احلٍْههل يَههقل فههؽ: إذا تُِههؿ ادهههع يف صههالتف شههٚهٔ

ًٚ ظذ ادتًّد.  صالتف. مٚ افدفٔؾ؟ ؿٚل: ؿٔٚش

ٚس افًهههٚهل ظهههذ ادتًّهههد، ابهههـ  ههه ََ اهلل أـهههز ههههذا ؿٔهههٚس افَْهههٔض ظهههذ َٕٔوهههف، ُي

حهههزم... ظْهههدمٚ يْهههٚؿش أؿهههقال ـٓهههذه، وؿٔٚشهههٚت ـٓهههذه، مهههٚذا يَهههقل، ـِٔنهههٜ ظْهههده، 

 يًْل: يُررهٚ دائاًم، يَقل: أوًٓ افَٔٚس ـِف بٚضؾ. 

 مف، وفق ـٚن هذا حؼ فُٚن هذا مْف ظغ افٌٚضؾ.فُـ إٔٚ صٚهدي يف متٚم ـال

 ؾّٓٝ ـالمف؟

 ...   مداخِٜ:

افنٚهد، افَٔٚس يٚ أخل فٔس بًٓؾ أبدًا، رء بر فقء، ظِامء ٕجد  افنٔخ:

ظِهههامء حمسمهههغ، وههههؿ أحًهههـ ادقجهههقديـ افٔهههقم ظهههذ وجهههف إرض اإلشهههالمٜٔ، 

ًٚ، ٕٕههف فهههٔس هْههٚك ؽرههههٚ، وفُههـ مهههع ذفههؽ  هههؿ أصههٔٚء ٕ حهههـ ٓ ٕقاؾههؼ ظِٔٓهههٚ، ضًٌهه

افًهههٌٛ ظهههدم دؿهههٜ افْيهههر، ؾٖٕهههٝ تًهههري مهههثالً أ هههؿ يوهههًقن أيهههدهيؿ بًهههد افرؾهههع مهههـ 

 افرـقع.
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 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ  ؿ حجٜ، ٓ يَقفقن رء ظـ ظٌٞ، فُـ ٕحـ ٕريد  افنٔخ: مٚ حجتٓؿ، ضًٌ

 أن ٕدرس هذه احلجٜ، ٕتٖمؾ ؾٔٓٚ، هؾ هل صقاب أو خىٖ.

م يف افهالة ووع افّْٔهك ظهذ افٔنهى، ؿهٚم إذا ؿٚ ¢يَقفقن: ـٚن رشقل اهلل 

 يف افهالة هذا ؿٔٚم. ـالم صحٔح.

إٔٚ أؿقل: هذا دفٔؾ ٓ يْٓض مع إٔف إٔٚ أؿقل مًٓؿ أن هذا حديٞ صحٔح، ـٚن 

إذا ؿٚم يف افهالة ووع افّْٔهك ظهذ افٔنهى، صهحٔح، فُهـ ههذا افَٔهٚم افثهٚين مهٚ 

يْهههٛ ظههذ افَٔههٚم إول،  افههدفٔؾ إٔههف داخههؾ يف هههذا افههْص افههذي أول مههٚ يْهههٛ

 واوح ـالمل إػ هْٚ.

 هذاك ـالم ظٚم ومٚ ...  مداخِٜ:

أحًْٝ، وافنٚهد إٔهف ٓ يٍُهل افقاحهد مهْٓؿ يَهقل: يهٚ أخهل ههذا ـهالم  افنٔخ:

ٕص ظٚم ينّؾ افَٔٚم إول وينّؾ افَٔٚم افثهٚينر ْٕٕهٚ َٕهقل إٔهف جهٚءت ٕههقص 

ى يف افَٔهٚم إول، ؾٓهؾ ظْهدـؿ ـثرة يف أن افرشقل ـٚن يوع افّْٔك ظهذ افٔنه

 ٕص واحد أن افرشقل ـٚن يوع يف افَٔٚم افثٚين، ٓ وجقد  ذا افْص.

إذًا: هذا افدفٔؾ افًٚم ٓ يهِح آشتدٓل بف يف خهقص هذا افًّؾ اخلٚص. 

 واوح.

أؿرب ادقوقع بقء مٚ وؿع بًد، فُـ أخنك أن يَهع، إذا دخِهقا  ٚظهٜ يف 

ًٚ.. إػ  وؿههٝ افيٓههر مههثالً، وواحههد ًٚ مههـ ادًههجد، وافثههٚين ؽربهه يريههد أن يهههع ذؿهه

يد »نخره، وواحد يْٚدي ويدظق يٚ إخقإْٚ تًٚفقا ٕهع  ٚظٜ، ؿٚل ظِٔف افًالم: 

. ههذا حههديٞ. ؾهدظقٕٚ ٕههع افًهْٜ افٌَِٔههٜ  ٚظهٜ. وربهام يتٌههع شاهلل ظهذ اجلامظهٜ
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وظؼهيـ  صالة اجلامظٜ تٍوهؾ صهالة افٍهرد بخّهس»هذا احلديٞ بحديٞ ثٚين: 

صههالة افرجههؾ مههع افرجههؾ »وربههام يِحَههف بحههديٞ ثٚفههٞ:  شأو بًههٌع وظؼههيـ درجههٜ

 وهُذا. شأزـك مـ صالتف وحده، وصالة افثالثٜ أزـك مـ صالة آثْغ ..

أحٚديٞ صحٔحٜ، فُهـ اشهتدٓل ؽهر صهحٔح، يهٚ تهرى بهامذا َٕهدر ٕهرد ٕحهـ يهٚ 

افتجّٔهههع فههههالة افًهههْٜ  أشهههتٚذ ظهههذ ههههٗٓء افهههذيـ اشهههتدفقا ظِْٔهههٚ هبهههذه افيهههٚهرة يف

فههٔس ظْههدٕٚ حههديٞ أن افرشههقل ؿههٚل: ٓ تهههِقا افًههْٜ افٌَِٔههٜ  ٚظههٜ، فههٔس ظْههدٕٚ 

 حديٞ هُذا، فُـ مٚذا ظْدٕٚ؟

 ؾًؾ افٌْل وافهحٚبٜ.  مداخِٜ:

 أيقة، بٚرك اهلل ؾٔؽ، ؾٓؾ ؾًؾ افهحٚبٜ هذا؟  افنٔخ:

ًٚ؟  اجلقاب: ٓ، ؾٓؾ يٚ ترى: ؾّٓقا هذه إحٚديٞ ؾٓاًم صحٔح

 قاب: بذ.اجل

 ترى ؾّٓٓؿ ـٚن ـٍّٓؽ إٔٝ؟

ًٚ، هؾ ترـقا تىٌٔؼ مٚ ؾّٓهقا وأتٔهٝ  اجلقاب: ٓر ٕٕف فق ـٚن اجلقاب بذ أيو

إٔههٝ تًههتدرك، حٔههٞ صههٚرـتٓؿ ؾههٔام ؾّٓههقا فُههـ خههٚفٍتٓؿ يف افتىٌٔههؼر ٕ ههؿ مههٚ 

 ضٌَقا.

 اجلقاب: ٓ.

فف شِػ  هذا ادثٚل بٚرك اهلل ؾٔؽ يقوح فؽ إٔف أي تُتؾ، أي جتّع َل يًٌؼ

يف افًٓقد افىٚهرة افْرة، هذا ٕحـ شْجد فف شْد مثِام هذا افرجؾ وجد فف ثالث 

شههْدات، ثالثههٜ أحٚديههٞ، فُههـ آشههتدٓل هبههذه إحٚديههٞ خىههٖر ٕٕههف افًههِػ َل 

يًٍِههههقا هههههذا، ٕٕههههف ؿٔههههٚس صههههقرة ظههههذ ؿٔههههٚس صههههقرة هههههذا أمههههر صههههًٛ جههههدًا أوًٓ، 
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ة ادجتًّهٚت اإلشهالمٜٔ إوػ وبخٚصٜ إذا تًٚرض، وهْٚ بٔٝ افَههٔد، مهع حٔهٚ

ؾوههالً ظههـ ادجتًّههٚت افههدٕٔٚر ٕن هْههٚك أصههٔٚء مههثالً تٌههرت وتٌههدفٝ بًههد افَههرون 

افثالثههٜ، فُههـ هْهههٚك أصههٔٚء واحلّهههد هلل ٓ ٕههزال حمتٍيهههغ ؾٔٓههٚ، ٓ ؾهههرق بههغ شهههِػ 

وبغ خِػ، مثالً ٕحٚؾظ ظهذ افههِقات يف ادًهٚجد، ههذا تقارثهف ادًهِؿ خِهػ 

ك أصٔٚء يًٍِٓٚ اخلِػ مهٚ يًٍِٓهٚ افًهِػ، فهذفؽ ؾٖٕهٚ أريهد أن ظـ شِػ، فُـ هْٚ

تْتٌهههف  هههذه ادالحيهههٜ: آشهههتدٓل بٚفْههههقص افتهههل َل بهههر ظِٔٓهههٚ ظّهههؾ افًهههِػ، 

ًٚ ـثهههرة جهههدًا ٕتٍهههؼ ظهههذ إُٕٚرههههٚ ؾَٔهههٔؿ احلجهههٜ ظِْٔهههٚ  ؾٓهههذا خىهههٖ يٍهههتح أمٚمْهههٚ بهههدظ

 أصحٚهبٚ بٍْس إدفٜ افتل ٕحـ ٕريد أن ٕزر واؿًْٚ احلٚيل.

 ا ؾٔام يتًِؼ بٚخلروج يف شٌٔؾ اهلل، هذا اخلروج ادًروي افٔقم.هذ

فُـ يٚ أشتٚذ أٓ ترى مًل إْٔٚ ًٕقد فسمر ادتٍؼ ظِٔف، إٔهف إٔهٝ ذـهرت وٕحهـ 

ٓ ُْٕر هذا، أن ـثر مهـ افْهٚس صهِحٝ أحهقا ؿ هبهذا اخلهروج، ؾٖٕهٚ فٍهٝ ٕيهرك 

ًٚ صههههِحٝ أحههههقا  ؿ بٌههههر هههههذا إػ أن هْههههٚك ٕههههٚس مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ وؽههههرهؿ أيوهههه

اخلروج، ؾٖٓ ترى مًل إٔف بدل مـ أن جرج افٍرد مـ هٗٓء افذيـ هؿ مهـ ظٚمهٜ 

 افْٚس وبٚفتًٌر افًقري بدل مٚ ينْىىقا.

 (  00:  05: 32/ 275) اهلدى والنور / 

يًْهل يٌتًهدوا ظهـ بِهدهؿ وأهِٓهؿ، وو... إػ نخهره، أفهٔس إوػ هبهؿ  افنٔخ:

ُتِهههههقا حَِهههههٚت يف ادًهههههٚجد يدرشهههههقن ؾٔٓهههههٚ أن بًِهههههقا يف بِهههههدهؿ ـجامظهههههٜ يت

افَههههرنن، يدرشههههقن ؾٔٓههههٚ افًههههْٜ، يدرشههههقن ؾٔٓههههٚ افٍَههههف، أفههههٔس هههههذا أوػ مههههـ هههههذا 

 اخلروج؟

 هذا ـالم ضٔٛ. مداخِٜ:

بٚرك اهلل، فذفؽ ٕحـ ْٕهح هٗٓء وإٔٚ أظري جٔدًا بٖٕف ـثر مـ افذيـ  افنٔخ:
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 ، وفُـ:جرجقن، جرجقن فقجف اهلل، ٓ يريدون جزاًء وٓ صُقراً 

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

ؾٓٗٓء ادخِهغ ٕحـ ـالمْٚ مًٓهؿ، وإٓ ـهؾ  ٚظهٜ ؾهٔٓؿ مٌروهغ، ههٗٓء  

ًٚ يدرشٓؿ افَرنن مثالً وافتجقيد يف مًجد مـ  ادخِهغ فٔتْٚدوا، فٔجدوا صخه

جتّع ؿقم يف بٔٝ مـ مٚ ا»ادًٚجد، يف بٔٝ مـ بٔقت اهلل ـام ؿٚل ظِٔف افًالم: 

بٔقت اهلل يتِقن ـتٚب اهلل ويتدارشقٕف بْٔٓؿ، إٓ ٕزفهٝ ظِهٔٓؿ افًهُْٜٔ، وؽنهٔتٓؿ 

 .شافرمحٜ، وحٍتٓؿ ادالئُٜ، وذـرهؿ اهلل ؾّٔـ ظْده

أفٔس هذا أوػ مـ هذه افنْىىٜ ومـ هذا افتٍهرق إػ افهٌالد، وٓ صهؽ إٔهف إذا 

ًٚ إٔف إذا ـْٝ ابتِٔٝ بًّهؾ ويف ا فٌرؾهٜ افتهل تًّهؾ ؾٔٓهٚ بًهض افًْهٚء، ٕهحتؽ نٍٕ

ؿِْههٚ إٔهههف هههقن بَهههك وإٔههٚ ٓ أظهههري موههىر أو ؽهههر موههىر، فُهههـ إٔههٚ إٔههههحؽ أن ٓ 

تًٔش يف جق ـٓذا، ؾهام بٚفهؽ افهذي يًهٔش مهـ هْهٚ مثهؾ افٍهالح افهذي ٓ يًهري مهٚ 

هههل ادديْههٜ افتههل ؾٔٓههٚ ـههؾ مههٚ ينههتٓٔف ومههٚ ٓ ينههتٓٔف، و... هبههذه افىههٚئرة ذهٌههقا إػ 

 ًؼ وافٍجقر، ورأوا أصًُٚٓ وأفقإٚ.بالد افٍ

ًٚ، وٓ ظِهاًم وؾُهرًا  ًٚ أخالؿٔه أيـ ادْٚظٜ، أيـ افتحههـ افهذي كههْقه، ٓ تربقيه

ًٚ مـ هذه افْٚحٜٔ مٚ هل ادًٖفٜ... ًٚ، ؾام أدري أيو  وتقجٔٓ

ًٚ ظههع صههقي، إٔههٝ مههٚ صههٚء اهلل ظْههدك بحههر زاخههر وإٔههٚ ظْههدي ـههٚس  مداخِههٜ: رؾَهه

 صٌر بٖخذ صقي صقي.

 ؾٔؽ افزـٜ. ٔخ:افن

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 أرٕٚ افزـٜ افتل ظْدك. افنٔخ:
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 اهلل يٌٚرك ؾٔؽ. مداخِٜ:

افُههالم افههذي تٍوههِٝ ؾٔههف ممتههٚز، وإٔههٚ احلََٔههٜ اشههتٍدت أصههٔٚء ـثههرة مههـ هههذه 

 اجلًِٜ.

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

 وجزى اهلل خر أخقٕٚ افذي ضرح ههذا ادقوهقع، وـهام ؿِهٝ اجلًِهٜ مداخِٜ:

ًٚ يل.  ـٕٚٝ فقجٓل وهذا افُالم أيو

جههزاك اهلل خههر، ؾٖٕههٚ واحلّههد هلل مههٚ خههٚب وٓ جٔههٛ طْههل ؾٔههؽ، ؾٖٕههٝ  افنههٔخ:

 اشؿ ظذ مًّك.

 بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

افُالم افذي تٍوِٝ ؾٔف بٚفًٌْٜ أن إؾوهؾ أن بًِهقا يف ادًهجد  مداخِٜ:

ْل ٕحـ يف اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ٕهتًِؿ ويتًِّقا افَرنن، هذا احلََٜٔ حٚصؾ، يً

مههـ بههغ إصههٔٚء افتههل ٕتًِّٓههٚ أو ٕرـههز ظِٔٓههٚ، ضِههٛ افًِههؿ مههع افههذـر، هههذا مههـ بههغ 

افههههههههههٍٚت افًهههههههههٝ افتهههههههههل ٕتًِّٓهههههههههٚ، أول واحهههههههههدة: افَٔهههههههههغ ظهههههههههذ ٓ إفهههههههههف إٓ اهلل 

 اإليامن،افثٕٜٚٔ: اخلنقع واخلوقع، وافثٚفثٜ: ضِٛ افًِؿ مع افذـر.

افًِهههامء وتًيهههٔؿ مهههٚفس افًِهههؿ، وضوري أن اإلًٕهههٚن ؾٔقصهههقٕٚ إٔهههف احهههسام 

بِس إػ ظَٚل دراشهٜ مْتيّهٜ ظْهده، بحٔهٞ إٔهف يًهتٍٔد ظِهؿ يف  ٔهع مهٚٓت 

ًٚ حَِهٜ  افديـ، وخٚصٜ مٚ هيّف، واحلّد هلل يًْل، يٚ ريٝ فق ـٚن فؽ إٔٝ صخههٔ

 ظِؿ ٕحٚؾظ ظِٔٓهٚ بٚشهتّرار، ؾُهٚن ههذه أمْٔتهل مهـ زمهٚن مهـ أول مهٚ ظرؾتهؽ هْهٚ،

 فُـ فيروؾؽ اخلٚصٜ وإحقال افتل تًٔش، ؾٓذا ؽر ممُـ.
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 هذه افيروي اخلٚصٜ، مٚذا تًْل، تًرؾٓٚ جٔدًا طرويف اخلٚصٜ؟ افنٔخ:

 واهلل.... مداخِٜ:

 ٕٕف أخنك إٔؽ مٚ تًرؾٓٚ. افنٔخ:

أظهههري إٔهههؽ ممْهههقع مهههـ إؿٚمهههٜ حَِهههٚت ظِهههؿ يف افٌٔهههٝ ظْهههدك أو يف  مداخِهههٜ:

 ادًجد.

ٕهههٚ شهههًّٝ بًهههض افْهههٚس، دهههٚذا افنهههٔخ ٓ جهههرج؟ وههههؿ حًهههـ، ٕٕهههف أ افنهههٔخ:

 يَقفقا هُذا مًذوريـ، ٕ ؿ ٓ يًرؾقن احلََٜٔ.

واهلل إٔههٚ أداؾههع ظْههؽ ـثههرًا، يًههٖفقْٕل هههذا افًههٗال، دههٚذا؟ أؿههقل  ههؿ  مداخِههٜ:

 افنٔخ يٚ أخل ممْقع مـ ؿٌؾ افدوفٜ، وهذا ظذره.

َههههٚئؼ وفههههٔس يف ادَهههههقد إٔههههف بههههٛ اإلًٕههههٚن ادًههههِؿ يًههههٔش يف احل افنههههٔخ:

 إوهٚم.

 بٚفوٌط يًْل. مداخِٜ:

خٚصههٜ ؾههٔام يتًِههؼ بههٚإلخقان ادًههِّغ، ؾُثههر مههـ افْههٚس يًههٖفقا هههذا  افنههٔخ:

افًهٗال، ويُْهروا يف إًٍٔهٓؿ أو بٖفًهْتٓؿ بًوههٓؿ، ؾٖٕهٚ خنهٔٝ إٔهف يُهقن تنههب 

إفٔههههؽ رء مههههـ افٍُههههرة إٔههههف افنههههٔخ دههههٚذا ٓ جههههرج، وإٔههههٝ ؽههههر مقجههههقد ظْههههدك 

ًٚ، فذفؽ إٔٚ رـزت أن أظري مٚ هق، اجلقاب، ظْد ك اجلقاب افًٚم افذي ذـرتف نٍٕ

 ؾٖٕٝ ظٚري بٚفوٌط مٚ هق.

 ٓ إٔٚ أداؾع ظْؽ يف هذا ادجٚل يًْل. مداخِٜ:

جزاك اهلل خر، واهلل إٔٚ يٚ أشتٚذ ظَؾ إٔٚ ٓ أتُِؿ فُهل تهداؾع ظْهل، بهؾ  افنٔخ:

 افهقاب إٔؽ تداؾع ظـ ًٍٕؽر ٕٕف إٔٚ أخقك ادًِؿ.
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 بٚرك اهلل ؾٔؽ. داخِٜ:م

يف بٌهر حهؼ، إٔهٚ بوهجر  فُـ ـثر مـ افْٚس ييْهقا إٔهف إذا ضًهـ افْهٚس افنٔخ:

زههههؼ مهههـ احلٔهههٚة، إٔهههٚ واهلل بتهههذـر يف بًهههض مهههٚ ـْهههٝ ؿهههرأت ظهههـ احلًهههـ بز وؾهههروبْ

افٌكي رمحف اهلل افتٚبًل اجلِٔؾ إٔف بٌِف ـِّٜ ظـ بًض حٚؿديف وحٚشديف، وإٔف 

 يًتٌٌٔٓؿ.

ـِّهههٜ فٌقيهههٜ ظهههذ ا هههٚمش اشتًٍهههٚر ظهههـ ـِّهههٜ، ههههؾ بهههقز أن  ظٍهههقاً  مداخِهههٜ:

 أؿقل: حٚؿديف؟ حٚشديف صحٔح أمٚ حٚؿديف؟

 شٗافؽ يًْل مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ أو افًربٜٔ؟ افنٔخ:

 ٓ، افٌِقيٜ. مداخِٜ:

 ... فٔش ٓ.افنٔخ:

 َٕقل احلٚؿديـ ظِٔف. مداخِٜ:

 حٚؿديههف مثههؾ ٕحههـ ٕوههٔػ افوههّر إػ احلَههد وًٕههَط افْههقن، وتهههر افنههٔخ:

 طٚدٔف أو افيٚدقن فف.

 ًٕؿ صحٔح. مداخِٜ:

ًٚ  افنٔخ: افنٚهد، ؾْٚدى افٌالم تًٌهف إٔهف خهذ ههذا افىٌهؼ ؾٔهف مهـ ـهؾ ؾٚـٓهٜ زوجه

وؿدمههف إػ ؾههالن ؿههؾ فههف: هههذا يَههقل فههؽ ؾههالن، جههزاء احلًههْٚت افتههل ترشههِٓٚ إيل 

.ًٚ  تٌٚظ

ًهههٌٚن، فهههق طِّْهههل ؾٖٕهههٚ احلََٔهههٜ ٓ أوهههجر فٍْزههه مهههـ ههههذه افْٚحٔهههٜر ٕين إٔهههٚ ـ

ًٚ، فٔس ـثر أهؿ إٔف أحهؾ ههذا احلهؼ مْهف، فُهـ إذا ضِهع  إًٕٚن وهذا مقجقد مٚدي

بٔهههدي ٓ أؿكههه. وهههع يف بٚفهههؽ، فُهههـ إذا احتهههٚج إمهههر إػ جٓهههد ـٌهههر، أؿهههقل: اهلل 
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حًٌٔف، ويهقم افَٔٚمهٜ اهلل شهٍُٔر يل مهـ تٍُهر شهٔئٚ  ظهذ حًهٚب حًهْٚتف، ؾٖٕهٚ 

 شٖـقن افربحٚن يًْل.

فٔس ؿهدي أن اجلامظٜ ٓ يتُِّقن ظع، فُـ ؿههدي أ هؿ ٓ يًَهقا يف ؾٖٕٚ 

اخلىٖ، ٓ يًَقا يف افٌٌٜٔ. ؾٖٕٚ بٍوؾ اهلل ظز وجؾ دٚ ـْٝ يف دمنهؼ بهٚفرؽؿ مهـ 

، واشتدظٔٝ مرارًا وتُرارًا إػ ادخٚبرات وشجْٝ مهرتغ  صدة ادخٚبرات ظع 

ٕهف ممْهقع  هرج مهـ دمنهؼ ل افؼهضٜ وؽرههٚ أئهصٓقرًا.. وإػ نخره، ويرشؾ ورا

يف شٌٔؾ افْنٚط افذي تًِّف، وهذه ـؾ احلرـٚت مـ افنٔقخ وفهٔس مهـ احلُهٚم 

افذي دائاًم ٕحتٟ ظِٔٓؿ بٖ ؿ قُّقن بٌر مٚ إٔزفف اهلل، مع ذفؽ ؾٖٕٚ ـْٝ دائهاًم 

أمتثههؾ بٚحلُّههٜ افتههل تههروى ظههـ مًٚويههٜ بههـ أع شههٍٔٚن ريض اهلل ظههْٓام، ؿههٚل: فههق 

فنًٛ صًرة مٚ أترـٓٚ تَْىهع، ؿٔهؾ فهف: ـٔهػ؟ ؿهٚل: ـِهام أرخهقا ـٕٚٝ بْٔل وبغ ا

 هؿ أصد إٔٚ، وـِام يندوا هؿ أرخل إٔٚ، ؾال أجًِٓٚ تَْىع.

إٔٚ ـْٝ أمق مع هذه افًٔٚشٜ مع اجلامظٜ هْٚك، ممْقع  هرج مهـ افٌٔهٝ... 

 ،ًٚ ًٚ مًْهٔ مٍٓقم،  ًٜ  ًتغ، صٓر صٓريـ.. إػ نخره، حتك تهر افَوهٜٔ ًٕهٔ

أتًهههههههٖٕػ ٕنهههههههٚضل مهههههههـ جديهههههههد، ويًهههههههقد ادنهههههههٚيخ ويَهههههههدمقا اشهههههههتدظٚءات، يهههههههٚٓ 

ًٚ ظذ شٌٔؾ افُْتٜ.  وبٚدْٚشٌٜ ظذ شٌٔؾ أوًٓ افًزة، وثٕٚٔ

إٔٚ فٌٚد ـام تراين ممُـ َٕقل فٌٚس ظٚم افْٚس أو صهًٌل، مهرة ادٍتهل افًهٚم 

ِٝ إفٔههف اشههتدظٚء يَههقل ظْٓههٚ بٚفنههٚم موههٌَىٜ،  مههـ هْههٚك مههٚت إػ رمحههٜ اهلل، ُأْرِشهه

مٍتههل إدفههٛ، إدفههٛ تَههع صههامل شههقريٚ ؽرهبههٚ، مههٚ بههغ حِههٛ وافالذؿٔههٜ، ؾٖٕههٚ َِٕههٝ 

افههدظقة مههـ دمنههؼ إػ محههص، محههك، حِههٛ، واشههتَررت هبههذه ادْههٚضؼ، وبًههد 

ًٚ إػ  دفهٛ بهدإٔٚ ٕهسدد ظِٔٓهٚ وصهٚر واحلّهد هلل إدفٛ وافالذؿٔهٜ، إذفؽ حقفٝ ؽرب

هههذا افرجههؾ يههٖ   جتههٚوب جٔههد ضٔههٛ، كههرك ادٍتههل وههدٕٚ وأرشههؾ موههٌىٜ، أن
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ويًّهؾ ؾهتـ ظْههدٕٚ ويَهقل ـهذا ويًٍههؾ ـهذا.. إػ نخهره، ٕرجههق مًْهف، جهٚءتْل ورؿههٜ 

مـ افؼضٜ بيورة مَٚبِٜ وزيهر افداخِٔهٜ، ذهٌْهٚ، يًهتجقبْل وزيهر افداخِٔهٜ إٔهؽ 

يف ظِٔههؽ أؿههقال إٔههؽ تههذهٛ تِههؽ افههٌالد، وتًّههؾ منههٚـؾ وؾههتـ، وافنههًٛ إًَههؿ 

يْكهوا افًهْٜ وٕهٚس يْكهوا افٌدظهٜ، وهُهذا  ؿًّغ، وؾًالً إًَهؿ ؿًهّغ، ٕهٚس

 شْٜ اهلل يف خَِف وفـ جتد فًْٜ اهلل تٌديالً.

يَههقل افههقزير: فههذفؽ ٕحههـ موههىريـ مههع إشههػ أن ٌٌِٕههؽ إٔههؽ ممْههقع  ههرج 

مههـ بِههدك دمنههؼ إػ تِههؽ افههٌالد، ٕٕههف أتٕٚههٚ موههٌىٜ وهههذا مٍتههك اجلّٓقريههٜ ـِٓههٚ، 

 إفٌهٚين إػ اجلزيهرة، اجلزيهرة بًٞ ضِٛ وهذا افنٚهد افىِٛ ٍٕهل حمّهد ٕهٚس

 ظْدٕٚ يًْل مْىَٜ جرداء ؿٚحِٜ مٚ بغ افًراق وترـٔٚ أوًٓ.

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 أي ًٕؿ، أوًٓ  افنٔخ:

ًٚ، صهههق اّهههـ ههههذا  وافثهههٚين وهْهههٚ افنهههٚهد وافًهههزة، وٕهههزع افًُهههقة افًِّٔهههٜ ثٕٚٔههه

 ادٍتل ادًُغ افذي مٚ يًري زمٕٚف؟

 .إف جٌٜ و ظاممٜ مداخِٜ:

 ًٕؿ ويـ اجلٌٜ و افًاممٜ. افنٔخ:

افنهههٚهد يًْهههل فهههقٓ حهههزب افًٌهههٞ ومنهههٚيخ افًهههقء ـٕٚهههٝ شهههقريٚ إٌَِهههٝ ـِٓهههٚ 

 ـتٚب وشْٜ، فُـ فُؾ أجؾ ـتٚب.

ًٚ، أتْٔٚ إػ هْٚ بدإٍٕٔٚس ٕنٚط،  ؾٖٕٚ احلّد هلل ـْٝ ٕنٔط هْٚك يف افدظقة متٚم

ف... ههؾ دخِهٝ إػ ـٚن نخهر اجهتامع يف بٔهٝ افنهٔخ أمحهد ظىٔهٜ ظهذ افًهىح ؾٔه

 بٔٝ أمحد ورأيٝ افًىح؟
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 ًٕؿ. مداخِٜ:

واشع جدًا، حض افًىح افرواد، بًد ـؿ يقم أتْٔٚ ضٌِتْٚ ادخٚبرات..  افنٔخ:

إػ نخههره، وبًههد ذفههؽ ٍٕههل ظههذ ضههقل اخلههط بههدون مٓههؾ أن اإلًٕههٚن يٌههر مالبًههف 

ْههٚ إػ شههقريٚ، وبًههد ذفههؽ شههٚؾرت إػ بًههض افههٌالد إخههرى ههه ِْ َِ ُٕ ل ظههذ إؿههؾ، 

اإلمههٚرات افًربٔههٜ وبَٔههٝ هْههٚك شههتٜ أصههٓر، ؾههٔام بًههد شههّح فْههٚ بههٚفرجقع إػ هْههٚ، 

ٌْههههههٚء هههههههذا بؼههههههط بههههههس مههههههٚ يف وأثثههههههٝ بٔههههههٝ وإٍَٔههههههٝ ـههههههؾ رء ادخرتههههههف  ههههههذا اف

، فُـ تٌٚرك اهلل أحًـ اخلٚفَغ، فهق إٔهٚ أردت أن أخىهط  هذا ٓ يىِهع اجتامظٚت

 بٔدي.

 أجٝ مـ بٚب افُريؿ. مداخِٜ:

 ًههٝ ـههؾ  تههل وـههؾ ٕنههٚضل مههٚ بَههل مههـ هههذا افْنههٚط يف  إٔههٚ أن افنههٔخ:

شههٌٔؾ افتههٖفٔػ وٕؼهه افًِههؿ بههدون مقاجٓههٜ ومَٚبِههٜ، بقاشههىٜ أثههٚر وافُتههٛ مههثِام 

ًٚ ـِّهٜ ضٌٔهٜ، جهزاك اهلل خهرًا، ؾُتٌهل أن يف  إٔٝ حيتؽ تِؽ افًٚظٜ ؿِتٓهٚ نٍٕه

ًٚ جهههههٚءين ًهههههٔٚ، يف افًهههههَٚل ـِهههههف، ؤٕوبريىٕٚٔهههههٚ يف أدٕٚٔهههههٚ يف أمريُهههههٚ، يف إٔد ؿريٌههههه

مُتههههههقب مههههههـ أمريُههههههٚ، مس ههههههغ ـتههههههٚع نداب افزؾههههههٚي إػ افٌِههههههٜ اإلٕجِٔزيههههههٜ، 

ومس هههغ يف ترـٔهههٚ ـتهههٚع حجهههٚب ادهههرأة ادًهههِّٜ، وصهههٍٜ افههههالة يهههسجؿ يف 

 ا ْد أو افٌٚـًتٚن ٓ أدري، كذير افًٚجد مسجؿ إػ نخره..

 هؾ يٖخذون مْؽ إذن مًٌؼ بٚفس ٜ؟ مداخِٜ:

ذي يهههر بًههد أن بًِقٕههٚ كههٝ أمههر واؿههع وـثههر خههرهؿ هههٗٓء ٓ، افهه افنههٔخ:

ًٚ ٓ يًٖفقا.   افذيـ يراجًقٕٚ بًد ذفؽ، أمٚ بًض افْٚس إضالؿ

 يس قا وييؾ.. مداخِٜ:
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 ... يًْل..افنٔخ:

 مٚ مقؿٍؽ مْٓؿ؟ مداخِٜ:

إٔٚ ـْٝ شٖؿقل فهؽ مهٚ ههق مهقؿٍل، مهقؿٍل ـْهٝ ذـرتهف دهـ ـهٚن يَهقم  افنٔخ:

ًٚ.ظذ ضٌٚظٜ ـتٌل و ًٚ، ثؿ يف فٌْٚن ٓحَ  هق ادُتٛ اإلشالمل يف دمنؼ شٚبَ

 ...مداخِٜ:

ًٕهههؿ، ؿٌهههؾ مهههٚ أشهههتقضـ هْهههٚ يف ههههذا افٌِهههد، ـْهههٝ أتهههردد مهههـ دمنهههؼ إػ  افنهههٔخ:

بههروت، يف مٚئههٜ ـِٔههق مههس يًْههل، وظْههدي شههٔٚرة هْههٚك ٓ بههٖس ؾٔٓههٚ ـههٚن، حههدثْل 

ع، هؾ تًهّع ؾٔهف يف ذات يقم دٚ ذهٌٝ إفٔف، أن هذا ادٍتل افٌُر حًـ افؼبت

 جدة.

 ًٕؿ، شًقدي. ًٕؿ. مداخِٜ:

 .. افهٚبقين.مداخِٜ:

ًٕههؿ متهٚم، هههذا افرجهؾ ضٌههع ـتهٚع صههٍٜ افههالة، ضٌههع مْهف أربًههغ أفههػ  افنهٔخ:

ًٚ، صههٚحٌْٚ صههٚحٛ ادُتههٛ يريههد أن يَههٔؿ دظههقة  ًٕههخٜ، وـتههٛ ظِٔٓههٚ يههقزع مٕٚهه

 ظِٔفر ٕٕف ضٌع بدون إذن، ٓ مـ ادٗفػ وٓ مـ افْٚذ.

وهههق يًههري أن افَههقة إشٚشههٜٔ مههـ ادٗفههػ، إذا ؿههدم اظههساض يًْههل، وبًههديـ 

ًٚ إٔهٚ فهٔس  يف ادْزفٜ افثٕٜٚٔ افْٚذ، ؿِٝ فف: واهلل يٚ أشتٚذ، مٚ دام ووع يقزع مٕٚه

يل ـههالم، بههؾ إٔههٚ أصههُر ـههؾ واحههد ٓ يتههٚجر بُتٌههل جتههٚرة مٚديههٜ وإٕههام يرجههق أجههر 

 ذ ذفؽ.أخرة، ؾٖٕٚ ذيؽ مًف ؾٔٓٚ، وأصُره ظ

ًٚ ظهههذ أـتهههٚيف إٔهههٚ وأـتهههٚي افْهههٚذ، ؾٓهههذا ههههق افيِهههؿ بًْٔهههف وٓ  أمهههٚ يتهههٚجر مٚديههه

ٕروههٚه، فُههـ مههٚ فْههٚ حِٔههٜ، مههٚ ًٕههتىٔع ٕحههط دأبْههٚ بههدأب افًههٚرؿغ ومههٚ أـثههرهؿ يف 
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 هذا افزمٚن، أطـ أظىٔتؽ جقاب شٗافؽ أو بَل رء؟

 أحًْٝ بٚرك اهلل ؾٔؽ. مداخِٜ:

 جزاك اهلل خر. افنٔخ:

ن هههههذا ادْههههع مههههـ افههههدظقة ؾههههرض ظههههع اجلِههههقس هْههههٚ فُههههل أتههههٚبع إٔههههٚ افنههههٚهد إ

 منٚريًل افًِّٜٔ. ًٕؿ.

 يٚ أشتٚذٕٚ ٕريد اشتًٍٚر فق شّحٝ. مداخِٜ:

 خر. تٍوؾ. افنٔخ:

 اهلل يٌٚرك ؾٔؽ. مداخِٜ:

 (00:  00: 34/   276) اهلدى والنور / 
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 ىضيخة إىل مجاعة التبليغ

 مٚ هل اٚفٍٚت  ٚظٜ افتٌِٔغ، ومٚ هق افًالج  ٚ؟ افًٚئؾ:يًٖل  ال:افًٗ

اجلههقاب: افًههالج هههق افًِههؿ، وهههق ـههام ْٕهههحٓؿ دائههاًم وأبههدًا بههدل أن جرجههقا 

هههذا اخلههروج افههذي ٓ أصههؾ فههف يف افًههْٜ وهههؿ ؿههد جًِههقه شههْٜ متًٌههٜ، ؾًِههٔٓؿ أن 

ـام إٔزل، ؾ٘ن ـثرًا  بًِقا يف ادًٚجد ويتًِّقا احلديٞ وافٍَف وتالوة افَرنن

ممـ يتُِّقن مْٓؿ وهذه يف افقاؿع شْٜ شهٔئٜ شهْقهٚ يف افْهٚس، برئهق ؿ ظهذ 

أن يتُِّقا ؾال قًـ أن يَرأ أيٜ ؾوالً ظـ أن قًـ أن يَرأ احلهديٞ افٌْهقي، 

أو يٍنهههه أيههههٜ واحلههههديٞ  تًٍههههرًا، إمههههر افههههذي يهههههدق ظِههههٔٓؿ مههههٚ جههههٚء يف ظِههههؿ 

ًٚ مهىِح احلديٞ أن ظذ ضٚ فٛ افًِؿ أن يتًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ، حتهك إذا ؿهرأ حهديث

ًٚ ٓ جىع ؾٔف، وٓ يُن ؾٔهف، ويَهرأه ـهام ٕىهؼ بهف افرشهقل ظِٔهف افًهالم، وإٓ  ٌٕقي

 شمـ ؿٚل ظع مٚ َل أؿؾ ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افْٚر»دخؾ يف ظّقم ؿقفف ظِٔف افًالم: 

َههرأ مههٚ يف افُتههٚب، حتههك افُتههٚب بههغ أيههدهيؿ وهههق يَههرأ مههـ ـتههٚب ٓ قًههـ أن ي

ًٚ، موٌقط بٚفٍتحٜ وافُنة وافوّٜ، مع ذفؽ هٗٓء افذيـ  ؾ أيو  ُ وافُتٚب من

ًٕههًّٓؿ يف ـثههر مههـ ادًههٚجد ٓ قًههْقن تههالوة حههديٞ افرشههقل ظِٔههف افًههالم، 

ؾوالً ظهـ أ هؿ ٓ قًهْقن تًٍهره، ؾوهالً ظهـ أ هؿ ٓ يًهتىًٔقن بٔهٚن مهٚ ؾٔهف مهـ 

ا مًههتًّغ اجلٚفًههغ فديههف بحٚجههٜ ـههزى إػ هههذا إحُههٚم، وافٍَههف افههذيـ يُقٕههق

 ط مـ افًْٜ.ٌافٍَف ادًتْ

 ًٚ فهذفؽ ؾًههالج ههٗٓء هههق أن يًههقدوا إػ احلَِهٚت افًِّٔههٜ افتههل أذٕهٚ إفٔٓههٚ نٍٕهه
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ًٚ بٚحلهههديٞ،  ًٚ بٚفتجقيهههد، ظٚدههه ًٚ بهههٚفَراءات ظٚدههه يف ادًهههٚجد، وأن جتهههٚروا ظٚدههه

ًٚ بٚفتًٍر، ؾٔتًِّقن.  ظٚد

ًر أحههههدهؿ إٔههههف صههههٚر يف مُْتههههف ويف ؿدرتههههف أن يههههدظق افْههههٚس بًههههد ذفههههؽ إذا صهههه 

ؾقاجههٛ ظِٔههف أن يههدظق افْههٚس، أمههٚ هههؿ يًههّقن إًٍٔههٓؿ بجامظههٜ افههدظقة، افههدظقة 

دظههقة إػ اإلشههالم،  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، تٌِٔههغ اإلشههالم، فُههـ هههذا اإلشههالم بههٛ أن 

ِ غ حتك يًٓؾ افتٌِٔغ، وإٓ ؾٍٚؿد افقء ٓ يًىٔف، و فذفؽ ٕحـ يٍٓؿ مـ هذا ادٌ

ًٚ يف افههدظقة، وفُههـ يهههدق  ًٚ، وٕنههٚض ْٕهههحٓؿ، ْٕٕههٚ ٕجههد يف ـثههر مههْٓؿ إخالصهه

 ؾٔٓؿ مٚ ؿٔؾ ؿدياًم:

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

مٚ هُذا يٚ  ٚظٜ تُقن افدظقة إػ اإلشالم، افدظقة إػ اإلشهالم كتهٚج إػ  

افهههٌالد إػ بهههالد افٍُهههر وافوهههالل يف  ظِهههامء ؿهههديريـ خٚصهههٜ إذا خرجهههقا مهههـ ههههذه

أوروبههٚ وأمريُههٚ، ؾْٓههٚك تههٖتْٔل رشههٚٓت وصههٌٓٚت مههٚ خىههرت يف بههٚيل يف افههٌالد 

 اإلشالمٜٔ، ؾّـ أيـ يٖتقن بٚجلقاب ظِٔٓٚ.

ؾٚؿههد افقههء ٓ يًىٔههف، إٔههٚ أظتَههد أن هههٗٓء  ٚظههٜ افتٌِٔههغ إذا ـههٕٚقا يريههدون أن 

ن يُقٕقا ضالب ظِؿ، بؾ بٛ ظِهٔٓؿ يُقٕقا حََٜٔ مٌٌِغ فسشالم ٓ ئٍُٓؿ أ

أن يُقٕهههقا ظِهههامء وأن يُقٕهههقا متٓهههديـ، متٓهههديـ يًْهههل: يًهههتٌْىقن إحُهههٚم 

 افؼظٜٔ مـ افُتٚب وافًْٜ، دٚذا؟

ٕ ههؿ يههذهٌقن إػ بههالد ظٚدا ههٚ وتَٚفٔههدهٚ وأخالؿٓههٚ ومنههٚـِٓٚ ؽههر مههٚ ظْههدٕٚ 

رط أحهدهؿ ؾهٔيـ أن مْٓٚ، ؾّـ أيـ يٖتقن بٚجلقاب، ٓ جقاب ظْدهؿ، بؾ ؿهد يتهق

ظْده رء مـ افًِؿ ؾٍٔتل ـهام أؾتهك أوفئهؽ افههحٚبٜ ذفهؽ اجلهريح ؾَتِهقه، أؾتهقه 

إن اهلل ٓ »بٌر ظِؿ ؾوِقا وأوِقا ـام ؿٚل ظِٔف افًالم يف احلديٞ ادتٍؼ ظِٔف: 
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ًٚ مهـ صهدور افًِهامء، وفُْهف يَهٌض افًِهؿ بَهٌض افًِهامء، حتهك  يْتزع افًِؿ إتزاظه

قاؤا ذ افْٚس ر إذا َل يٌؼ ظٚدًٚ  قا وأوِه ؾتقا بٌهر ظِهؿ ؾوِه ًٓ ؾًهئِقا ؾٖه ًٚ جٓٚه ههذه  شوش

 .حََٜٔ أن ـثرًا مـ افْٚس يٍتقن بٌر ظِؿ، ؾٔوِقن ويوِقن ؽرهؿ

ًٚ: ٓ يٍُههل أن   فههذفؽ افههذيـ يريههدون أن يْىَِههقا فِههدظقة أؿههقل أـههرر مههٚ ؿِتههف نٍٕهه

مهههـ افُتهههٚب يُقٕهههقا ضهههالب ظِهههؿ، بهههٛ أن يُقٕهههقا ظِهههامء يًهههتٌْىقن إحُهههٚم 

وافًْٜ، وإٓ ؾهال يًهتىًٔقن أن يٌٌِهقا اإلشهالم، خٚصهٜ يف تِهؽ افهٌالد، وإٔهٚ أ هل 

ؾهٖؿقل: أخهتؿ بُِّهٜ ٕن احلََٔهٜ صهٚرت  ،هذه إجقبهٜ بٚظتٌهٚر أن يٌهدأ افهدرس

 افًٚظٜ افتٚشًٜ، وافهقت بدأ يتٌر مًْٚ.

إٕدفزه ؾٔف مًٖفٜ فٍٝ ٕيري إفٔٓٚ ظَٚل مـ ظِامء إٕهدفس، وههق ابهـ رصهد 

ادهههٚفُل ادهههذهٛ ضب مهههثالً فًِهههَٚل ادجتٓهههد وافًهههَٚل ادَِهههد، مثهههؾ رائهههع جهههدًا، 

وؾٔف ظزة دـ يًتز، ؿٚل: مثؾ ادجتٓد ومثؾ ادَِهد ـّثهؾ بهٚئع اخلٍهٚي وصهٕٚع 

وصههٕٚع إحذيههٜ، ؿههٚل: يههٖ  افرجههؾ إػ بههٚئع  -إحذيههٜ–اخلٍههٚي، بههٚئع اخلٍههٚي 

.. ًٚ ًٚ مًْٔههه ؾ اخلٍهههٚي ؾٔىِهههٛ مْهههف ؿٔٚشههه . ٕحهههـ َٕهههقل: ؿٔهههٚس يًْهههل: ٕهههٚدر جهههدًا، ِرْجههه

وخّٜ ظريوٜ وؿهرة، يٍُر بٚئع اخلٍٚي يف افْامذج ظْده مٚ وجد هذا افَٔٚس 

افٌريٛ، يَقل فف: مع افًالمٜ مٚ ظْدي، يذهٛ إػ صٕٚع اخلٍٚي يَقل فف: أريهد 

خػ مـ ههذا افَٔهٚس، يَهقل فهف: حهٚض، يًْهل: شٔههْع، ههذا مثهؾ ادجتٓهد وذاك 

َِههد، ؾّههـ أيههـ يههٖ  هههٗٓء بٕٚجقبههٜ ظههذ إشههئِٜ إذا مههٚ ضرحههٝ ظِههٔٓؿ مثههؾ اد

خٚصههههٜ يف تِههههؽ افههههٌالد، فههههذفؽ ْٕهههههحٓؿ وٕٗـههههد افْهههههٔحٜ  ههههؿ، مههههٚ دام ظْههههدهؿ 

ْرٌة ظهههذ اإلشهههالم وتٌٌِٔهههف فِْهههٚس أن يًٍُهههقا ظهههذ ضِهههٛ افًِهههؿ مهههٚ  إخهههالص وَؽههه

هذا افًِؿ،  اشتىٚظقا إػ ذفؽ شٌٔالً، بًد ذفؽ ظًك اهلل ظز وجؾ أن يُّْٓؿ مـ

 ويٍتح  ؿ مٚل افدظقة إػ اهلل بحؼ، وإٓ ؾٍٚؿد افقء ٓ يًىٔف.

 . : .. : .. ( 3/ 22) اهلدى والنور /
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 ىضيخة جلناعة التبليغ  

 وبياٌ املؤاخرات عليَه

حهههؾ افتٌههٚس ظْههد بًههض اإلخههقة، ؿههرؤوا ـتههٚب اجلامظههٚت اإلشههالمٜٔ يف  افًههٗال:

ًٚ ؾهههٔام ي تًِهههؼ بجامظهههٜ افتٌِٔهههغ، ؾٔهههٚ فٔهههٝ وهههقء افُتهههٚب وافًهههْٜ، خهقصههه

 تقوح فْٚ....؟

، وههذا بهال صهؽ ¢اجلقاب: ٕحـ ظذ خىتْٚ يف أن خر ا دى هدى حمّهد 

واحلّهههد هلل ٕهههص متٍهههؼ ظِٔهههف بهههغ ـهههؾ اجلامظهههٚت اإلشهههالمٜٔ، ٓ أحهههد يَهههقل: خهههر 

ٜا دى هدى  ٍْٔ ٚفؽأو  أبق ح لأو  م ًٚؾ ، ؾُِٓهؿ يًتَهدون أن ههٗٓء مهـ أمحهدأو  افنه

وافٍوؾ، وهدؾٓؿ اتٌٚع افرشهقل ظِٔهف افًهالم وافًهر ظهذ ههداه، ؾٓهذا  أهؾ افًِؿ

ًٚ خههر ا ههدى هههدى حمّههد  ، مههع هههذا ¢إصههؾ ادتٍههؼ ظِٔههف بههغ ادًههِّغ  ًٔهه

آتٍههٚق ؾْٓههٚك اخههتالي يف تىٌَٔههف، ويف جًههؾ هههذه افَٚظههدة افٌْقيههٜ حََٔههٜ متقهه 

ًٚ ؾٔف.  ظذ وجف إرض، هْٚ يهٌح إمر اتٍِ

 ًٚ بٚفًٌْٜ دقوقع افًِؿ مٚ هق، وؿِْٚ: إٕهف ؿهٚل اهلل ؿهٚل رشهقفف، ههذا  ؾتحدثْٚ نٍٕ

إذًا ٓ خههالي ؾٔههف، فُههـ واؿههع إمههر افٔههقم إٔههؽ ٕههٚدرًا مههٚ تًههّع جههقاب ظههَٚل بٔههٛ 

ًٚ: يَههقل فههؽ:  ظههـ شههٗال شههٚئؾ ؾَٔههقل فههؽ: ؿههٚل اهلل ؿههٚل رشههقفف، وإٕههام ـههام ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ، ؾ٘ذًا: ادٓؿ افٔقم هق أن ؿٚل ؾالن، ؾَقفف ؿٚل ؾالن، فٔس مـ افًِؿ ـام ذ ـرٕٚ نٍٕ

يتَِهل ادًههِّقن ظهذ افَقاظههد افؼههظٜٔ ادتٍهؼ ظِٔٓههٚ بٔههْٓؿ، ويّنهقا ظِٔٓههٚ، ومههٚ 
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ًٚ، ؾْحـ َٕقل: خر ا دى هدى حمّد  ، ثؿ بًهد ذفهؽ تهرى ههذا ¢بًِقهٚ جٌٕٚ

يهههههع يف صههههالة، صههههقرة صههههالة، وهههههذا صههههقرة ثٕٚٔههههٜ، وهههههذا وهههههذا إفههههخ، ـههههذفؽ 

 احلٟ.. إفخ.افقوقء وافهٔٚم و

 دٚذا، مٚ هق افًٌٛ؟

، دههٚذا؟ ٕن جًههؾ ¢افًههٌٛ أ ههؿ مههٚ ضٌَههقا ؿٚظههدة: خههر ا ههدي هههدي حمّههد 

هههذه افَٚظههدة حََٔههٜ واؿًٔههٜ يف حٔٚتْههٚ افدئْههٜ يتىِههٛ افًِههؿ بَههٚل اهلل وؿههٚل رشههقل 

اهلل، وبخٚصههٜ دههٚ ؿههٚل رشههقل اهلل ممههٚ صههح ظْههف وآبتًههٚد ظههام َل يهههح ظْههف، ؾههٖيـ 

 يـ تىٌَٔف يف واؿًْٚ افٔقم؟هذا افْٟٓ وأ

ٕٖ  إػ افًٗال ؾَْقل: فٔس  ٚظٜ افتٌِٔغ ـؾ اجلامظٚت اإلشالمٜٔ يَقفهقن 

، فُههههـ  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ وؽههههرهؿ ٓ ٕخهههههٓؿ ¢مًْههههٚ: خههههر ا ههههدي هههههدي حمّههههد 

بٚفههذـر، ٕن ادنههُِٜ ظٚمههٜ، هههؾ تقحههدت ظَٔههدة هههذه اجلامظههٚت وهههل وجههدت 

أؾههههراد  ٚظههههٜ افتٌِٔههههغ هههههؾ ظَٔههههد ؿ  ظههههذ وجههههف إرض افٔههههقم مههههـ شههههْغ ضقيِههههٜ،

 تقحدت، هؾ ظٌٚد ؿ تقحدت هؾ هؾ.. إفخ؟

يف اظتَههههههٚدي أؿههههههقل: ٓ، ٕٕههههههف شههههههتجد ؾههههههٔٓؿ احلٍْههههههل وافنههههههٚؾًل وادههههههٚفُل 

واحلْههٌع ـههام هههق مقجههقد يف ؽههر  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، ؾههام ؾٔههف ؾههرق بههغ هههذه اجلامظههٜ 

تٌِٔغ ٕهٚس ئِّهقن وبغ تِؽ اجلامظٜ مـ هذه احلٔثٜٔ، ـذفؽ شتجد يف  ٚظٜ اف

ًٚ، فُهـ ٓ بهدون ؾهٔٓؿ ظِهامء  ؾًالً إػ افتًّؽ بٚفُتٚب وافًْٜ، ـهام ذحْهٚ نٍٕه

يههدفق ؿ ظههذ افُتههٚب وافًههْٜ، وإٕههام هههؿ يِتَىههقن مههـ أي ظههَٚل ييْههقن ؾٔههف افًِههؿ 

بٚفُتٚب وافًْٜ ؾام دام يد ؿ ظذ افُتٚب وافًْٜ ؾٓؿ يتًٌقن ذفؽ، دٚذا؟ ٕٕهف 

ٓزم ٕحهههـ ٕتٌهههع افُتهههٚب وافًهههْٜ، فُهههـ  هههٚهرهؿ فًٔهههقا  ظَٔهههد ؿ اشهههتَٚمٝ إٔهههف

 ـذفؽ، مٚ هق افًٌٛ؟
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ٕ ههؿ فًٔههٝ مقحههدة ؾُههر ؿ، وٓ هههؿ متَِههغ هههذه افٍُههرة مقحههدة مههـ ٍٕههس 

افدظقة افتل يًهّق ٚ بهدظقة افتٌِٔهغ، دهٚذا تههدر مهْٓؿ ـثهر مهـ إمهقر ادخٚفٍهٜ 

ظهٚت اإلشهالمٜٔ، وههق مهٚ فًِْٜ؟ مـ ذفهؽ مهٚ تٍهردوا ومتٔهزوا بهف ظهذ شهٚئر ا جلام

يًههههّقٕف بههههٚخلروج يف شههههٌٔؾ  اهلل، ويًْههههقن بههههذفؽ اخلههههروج  ٚظههههٚت إػ بًههههض 

 افَرى إػ بًض اددن، إػ بًض افدول، وؿد تُقن دول ؽر إشالمٜٔ.

ؾْحـ ٍِٕٝ ٕيرهؿ دائاًم وأبدًا: اخلروج يف شٌٔؾ اهلل أمر بهٛر ٕن افرشهقل 

ًٚ يِههتّس ؾٔههف»ظِٔههف افًههالم:  ًٚ إػ اجلْههٜ  مههـ شههِؽ ضريَهه ، شظِههاًم شههٓؾ اهلل بههف ضريَهه

، ههؾ هُهذا ¢فُـ إذا ـهق ؿ يٗمْهقن مًْهٚ ـهام ًٕتَهد: خهر ا هدى ههدى حمّهد 

ـههههٚن افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم وأصههههحٚبف افُههههرام جرجههههقن بٚفًؼههههات فِههههدظقة إػ 

 اإلشالم.

 مٚ اخلىٖ يف اخلروج؟ مداخِٜ:

 مْل أن؟ اخلىٖ مٚ شًّتف، اخلىٖ مٚ شًّتف، مٚذا شًّٝ افنٔخ:

جرجههقن، مههش هُههذا،  ¢شههًّٝ أ ههؿ مههٚ ـههٕٚقا صههحٚبٜ رشههقل اهلل  مداخِههٜ:

وفُهـ ـٕٚهٝ ظْهدهؿ بٔئههٜ  تِهػ ظهـ بٔئتْههٚ أن، إٔهٚ مهثالً إٔهٚ مههدرس إٔهٚ ضٌٔهٛ إٔههٚ 

ًٚ يهذهٌقن إػ ادًهجد بًهد تًهِٔؿ  مْٓدس إٔٚ ٕجهٚر إٔهٚ حهداد قفهٔس افْهٚسي  ًٔه

ا خرجْههٚ إػ افَههرى ثالثههٜ أيههٚم ...، اإلمههٚم يف افقؿههٝ افههذي بههٛ، وفُههـ ٕحههـ إذ

ٕحههـ ٕتٍههرغ ... ؾٖٕههٚ دههٚ أتٍههرغ أشههٌقع مههثالً، إٔههٚ أول رء أشههتٍٔد أتًِههؿ مههـ افههذي 

ًٚ ظْههدمٚ ٕخههرج ٕجههد إٔههٚس ٓ يهههِقن، يًْههل: مههثالً ظْههدمٚ  أظِههؿ مْههل، وبًههديـ ثٕٚٔهه

 ٕتُِؿ يف ادًجد ...

بتههزوره، مههٚ هههق  ظٍههقًا، افٌحههٞ افًِّههل بههده صههقيٜ إٔههٚة، إتههف دخِههٝ إٔههؽ افنههٔخ:

هههههههذا افٌحههههههٞ، افزيههههههٚرة يف اهلل مىِقبههههههٜ، افتْٚصههههههح مىِههههههقب، وإمههههههر بههههههٚدًروي 
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مىِقب، وافْٓل ظـ ادُْر مىِقب، فُـ ٕحـ ؿِْهٚ فهؽ: ٕحهـ ٕهتُِؿ ظهـ ؿوهٜٔ 

يتٍههرد هبههٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ظههـ ـههؾ اجلامظههٚت، أن افههذي تَقفههف مههٚ تٍههردت  ٚظههٜ 

ه رء مـ افًِؿ، ورء مـ افٌرة ظذ افتٌِٔغ، ـؾ مـ ظْده ؽرة فسشالم، وظْد

 ادًِّغ يًٍؾ هذا افذي تَقفف.

إٔهههههٚ أتُِهههههؿ أن ظهههههـ ههههههذا اخلهههههروج، وأشهههههتدل بٚفًهههههْٜ، وأتُِهههههؿ بَٚظهههههدة ؿِهههههٝ 

ًٚ: خر ا دى هدى حمّد  وـررت ؿقيل هذا بٖٕف ٓ جتِػ ؾٔٓٚ ادًِّقن إضالؿ

 افٔههقم يف افْههٚس يف زمٕٚههف ـههٕٚقا أحههقج إػ افًِههؿ مههـ ادًههِّغ ¢، ؾّحّههد ¢

زمْٕٚهههٚ، دهههٚذا؟ ٕٕهههف ـهههٚن حمهههٚط بٚفٍُهههٚر، ؾُهههٚن يرشهههؾ افرجهههؾ افًهههَٚل مهههْٓؿ، ومهههٚ 

ًٚ، إٕههام هههؿ يتًِّههقن مههـ أهههؾ  يرشههؾ فههف مخًههٜ ظؼههة رديههػ  ههؿ، ٓ يًِّههقن صههٔئ

ًٚ أرشههؾ مًههٚذًا  افًِههؿ ادقجههقديـ ـههؾ يف بِههده، ؾٓههق ـههام تًِّههقن ؾههٔام أطههـ  ًٔهه

ًِٔٚ رشؾ وحده، أرشؾ أبٚ مقشك إصًري وحده، أ ، أرشؾ أبٚ ظٌٔدة بهـ اجلهراح، ظ

أرشؾ دحٜٔ إفخ، مٚ وجدٕٚه ظِٔف افههالة وافًهالم ضِٔهٜ حٔٚتهف ادٌٚرـهٜ أرشهؾ مهع 

افًَٚل مـ افهحٚبٜ ٕٚس ؽر ظِامء، يهذهٌقن إػ افهّٔـ، مهٚذا يقجهد يف افهّٔـ، مهٚ 

ؾٔٓههههٚ ؽههههر ذك وـٍههههر، ؾتهههههقرت إٔههههف احلٚجههههٜ مقجههههقدة يف زمههههـ افرشههههقل ظِٔههههف 

 افًالم.

فههذفؽ َٕههقل ٕحههـ: افههدظقة أشٚشههٓٚ افًِههؿ بٚفُتههٚب وافًههْٜ، وإٔههٚ فٍههٝ ٕيههرك و

إػ رء ـْٝ نمؾ وأرجق إٔف بدل مٚ تدٕدن حقل ؿؤٜ ٓ خالي ؾٔٓهٚ، إٔهف زيهٚرة 

 ُّٝ ؾههالن، وإٔههف دههٚذا ٓ تهههع يف ادًههجد، وأصههٔٚء، هههذه مههٚ ؾٔٓههٚ خههالي، فُههـ فٍهه

ا أدرى هبهٚ، ظَٔهد ؿ مهٚ ههل ٕيرـؿ هذه  ٚظٜ افتٌِٔغ مٙ ظِٔٓٚ ـذا شْغ إٔتهق

مقحههدة، صههِقا ؿ مههٚ هههل مقحههدة، ظٌههٚدا ؿ مههٚ هههل مقحههدة، إذًا: مههٚ هههق افتٌِٔههغ 

 افذي تٌٌِقه فِْٚس وإٔتؿ مٚ بٌِتؿ إًٍُٔؿ بًد.
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 ييأأدأ ينفسأأك فرعهأأر  أأث  وهأأر

 

 

 

 فإذي يى هت ] ن  فيىت حكأوا  

ًٚ فههههٚحٌْٚ ههههذا، ابهههدأ بًٍْهههؽ   ثهههؿ بّهههـ تًقفهههف، ادٓهههؿ ابهههدأ بًٍْهههؽ ـهههام ؿِْهههٚ نٍٕههه

 ؾجامظٜ افتٌِٔغ مٚذا يٌٌِقن إذا ـٕٚقا هؿ بًد مٚ اتٍَقا يف افًَٔدة.

بًهههد ذفهههؽ إٔهههٝ تهههتُِؿ حهههقل ههههذه افَْهههٚط، مهههٚ تهههٖ  يل بَْهههٚط مهههٚ ؾٔٓهههٚ خهههالي 

 واحلّد هلل ـزيٚرة ادريض وتٚرك افهالة، إمر بٚدًروي إفخ.

إفهههخ،  ظَٔهههد ؿ مهههٚ ههههل مقحهههدة، صهههِقا ؿ مهههٚ ههههل مقحهههدة، صهههٔٚمٓؿ حجٓهههؿ

اإلشهههالم ـِهههف ـُهههؾ إن صهههئٝ أن تٖخهههذه ـُهههؾ ؾٖٕهههٚ مًهههؽ، وإن صهههئٝ أن تٖخهههذ مْهههف 

ًٚ مًؽ، يف حد  افَقاظد وإصقل وإرـٚن ادّٜٓ مـ اإليامن واإلشالم ؾٖٕٚ أيو

ًٚ، بههؾ ـثههر مههْٓؿ ٕكههح:  ظِّههل إٔههٚ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ ٓ يًِّههقا هبههذه افْههقاحل إضالؿهه

ٕحـ ٓ ٕريد ٕثر خالؾٚت بغ ادًِّغ،  ٕحـ مٚ ٌٕحٞ يف إمقر افًَٚئديٜ، ٕن

ًٚ هؿ ٓ يٌحثقا يف تهحٔح افهِقات وافًٌٚدات ظذ افًْٜ.. إفخ.  وفذفؽ أيو

ؾهههه٘ذًا: ؾٚؿههههد افقههههء ٓ يًىٔههههف، يههههدظقن إػ اإلشههههالم مههههٚ هههههق اإلشههههالم؟ صههههِقا، 

صهههقمقا زـهههقا إفهههخ، فُهههـ فهههق جهههٚء شهههٚئؾ يًهههٖل افداظٔهههٜ فهههٔس افًهههٚمل ادهههٚر مهههع 

افتٌِٔغ، ؿهٚل فهف: مهـ ؾوهِؽ ظِّْهل ـٔهػ ـهٚن رشهقل اهلل يههع؟ افداظٜٔ جلامظٜ 

مٚ ؾٔف جقاب، دٚذا؟ ٕٕف مـ إصؾ مـ ادرجع افذيـ يًتَقن مْف ٓ هق متقجهف 

بُِٔتههف إػ أن يَِههـ ًٍٕههف ؿٌههؾ ـههؾ رء اإلشههالم ظههذ افٌحههٞ افًههٚبؼ: ـتههٚب اهلل 

يَههٜ واحههدة ، ؿههد يُههقن متَٔههد بّههذهٛ واحههد، ؿههد يُههقن فههف ضر¢وشههْٜ رشههقل اهلل 

مههـ افىههرق افُثههرة، وافتههل يتحههدث ظْٓههٚ بًههض افهههقؾٜٔ، ؾَٔقفههقن دون أي تههردد: 

افىرق إػ اهلل بًدد إٍٔٚس اخلالئؼ، ؾُّٔـ ههذا افنهٔخ فهف ضريهؼ مهـ ههذه افىهرق 

ًٚ إٔف َل يُهـ رء مهـ ذفهؽ يف افَهرون افثالثهٜ  افُثرة افتل ينٓد أهؾ افًِؿ  ًٔ

ًُقُه ﴿ ظز وجؾ يَقل: ادنٓقد  ٚ بٚخلريٜ، ـٔػ واهلل ِ ٚتٌ  ٔاًم َؾه
َِ هَت ًْ اضِل ُم َوأَن  َهَذا ِسَ
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ٌَُؾ  ًُّ ًُقا اف ِ ٓ تَتٌ  ِف﴿أي: افىرق  ﴾َو ٌِِٔ ـْ َشه هْؿ َظه ُُ َق بِ هر  ٍَ ؾه٘ذا ـهٚن افهرأس  ،[331]األنعرا   ﴾ ِؾََت

افههداظل وافههذي هههق خىههط جلامظههٜ افتٌِٔههغ هههق ًٍٕههف متّههذهٛ بّههذهٛ حٍْههل أو 

متىرق بىريؼ مـ هذه افىرق، ومهٚ ههق ههذا اإلشهالم إذًا  صٚؾًل أو ؽره، هق ًٍٕف

 افذيـ هؿ يدظقن اإلشالم افٔقم؟

افههههالة، ٕحهههـ ًٕهههّع ـثهههرًا وًٕهههري ههههذه احلََٔهههٜ ـثهههر ٕهههٚس مهههٚ ـهههٕٚقا يههههِقن 

وصههٚروا يهههِقن، مههـ يُْههر هههذا، ًٕههري ٕحههـ صههقؾٜٔ ؽههالة يف ـههؾ بههالد اإلشههالم 

ٜ منٚئخ صقؾٜٔ يٖخذون أمهقال وبخٚصٜ يف شقريٚ افتل ظنٝ إٔٚ ؾٔٓٚ شْغ ضقيِ

افْهههٚس وئًنهههقن ظهههذ جٔهههقب أتٌهههٚظٓؿ، ومهههع ذفهههؽ ـثهههر ٕهههٚس شهههُٚرى مخهههريـ 

اهتدوا ظذ أيدهيؿ، هذا يذـر ـٕٚقا مٚ يهِقا، يهِقا، فُـ هؾ هذا هق ادَهقد 

مثهؾ افًهَٚل افهذي ٓ يًّهؾ »أن اإلًٕٚن يُقن مثِف ـام ؿٚل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

مهههههٚ ههههههق ههههههذا ادَههههههقد،  شييضهههههء فِْهههههٚس وقهههههرق ًٍٕهههههفبًِّهههههف ـّثهههههؾ ادههههههٌٚح 

ادَهقد هق أن ادًِؿ يدظق ظذ بهرة مـ ديْف ـام ؿِْهٚ، ومهـ أيهـ تَِهك ههذا؟ 

ًٚ ؾٔههدرس افُتههٚب وافًههْٜ، وإمههٚ أن يتَِههك افُتههٚب  ؿِْههٚ: إمههٚ بًٍْههف أن يُههقن ظٚدهه

هه وافًههْٜ ممههـ هههق ظههَٚل هبههام، ٕحههـ مههٚ ٕههرى هههذا يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، وأُ  أؿههقل: ر ور  ـَ

ًٚ مههههـ هههههذه احلٔثٔههههٜ، وهههههق إٔههههف مههههٚ  ـههههؾ هههههذه افًههههْغ مثههههؾ اإلخههههقان ادًههههِّغ متٚمهههه

تقحهههدت أؾُهههٚرهؿ، ـهههام يقجهههد يف اإلخهههقان شهههٍِل يقجهههد صهههقيف يقجهههد مهههذهٌل 

ًٚ ًٕههري هههذا مههـ تههٚرجٔٓؿ افىقيههؾ، أي إشههالم  يقجههد يف بًههض افههٌالد صههًٔل أيوهه

 هذا افذي يدظقن إفٔف.

ُٝ فؽ مٚ افذي يٗ خذ ظِهٔٓؿ إٔهٚ إٔههحٓؿ يهٚ  ٚظهٜ بهدل مهٚ أن بًد أن ووح

 :ًٚ  هههرج ههههذا اخلهههروج افهههذي أوًٓ َل يُهههـ يف ظٓهههد افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم، وثٕٚٔههه

تْيّقٕهههف تْيهههٔاًم ٓ أصهههؾ فهههف يف اإلشهههالم، ثهههالث أيهههٚم أربًهههغ يهههقم مهههٚ أدري أصهههٔٚء 
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تٍهِٜٔٔ ٓ أحٍيٓهٚ أن ومهٚ فْهٚ ؾٔٓهٚ، ؾٌهدل ههذا اخلهروج افهذي َل يُهـ يف افًٓهد 

ٕهههقر إول، اجًِهههقا يهههٚ أخهههل يف ادًهههٚجد، وادرشهههقا ـتهههٚب اهلل، إمهههٚ مهههـ ظْهههد إ

إًٍٔههُؿ إن ـْههتؿ مههـ افًَههؿ إول، وإمههٚ ـههام ؿِْههٚ: ؾٚشههٖفقا أهههؾ افههذـر إن ـْههتؿ ٓ 

 تًِّقن.

ًًّٕٓؿ ـثرًا يٍتتحقن افدرس بُِّٜ  ِٔهٜ جهدًا، إٔهٚ مهٚ حٍيتٓهٚ بهٚفىٌع إٔهتؿ 

افقاحد بًد مٚ يههِقا افٍريوهٜ ؿٌهؾ أن يههِقا  تًرؾق ٚ، مٚ هل افُِّٜ افتل ئَِٓٚ

 افًْٜ يَقفقا مثالً ـِّٜ تنٌف.

 ... مداخِٜ:

ًٚ، ضٔٛ ... واتٌٚع شهْٜ رشهقل اهلل، فُهـ فهق شهٖفتف مهٚ  افنٔخ: ًٕؿ  أحًْٝ متٚم

هل افًْٜ يف هذه افهالة افتل صِٔتٓٚ أن؟ مٚ يدري، ادٓؿ بِهس بًهد افههالة 

تههٚب هههق، يَههرأ فههف حههديثغ ثالثههٜ، ٓ يؼههح، وٓ ويٍههتح ريههٚض افهههٚحلغ وًٕههؿ افُ

وبَٔقفههقا  ،افْههٚسيٌههغ، وٓ يقوههح، يَههرأ مثههؾ مههٚ وجههده يف افُتههٚب، ثههؿ يْكههي 

 ظْدٕٚ يف افنٚم.

 .تٔتل تٔتل مثِام رحتل جٔتل

مٚ ؾّٓٝ يهٚ أخهل مهـ احلهديٞ؟ واهلل افنهٔخ مهٚ ذح فْهٚ، دهٚذا َل يؼهح؟ ٕن 

ؽ بهدل مهٚ يوهًٔقا أوؿهٚ ؿ بَهراءة أحٚديهٞ مهٚ ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف يهٚ أخهل، وفهذف

ؾّٓقهٚ خؾ واحد أو اثْهغ مهـ إفهقي ادٗفٍهٜ مهْٓؿ يتخههص يف افًِهؿ: تًٍهر 

حههديٞ فٌههٜ إفههخ، ثههؿ بّههع افْههٚس حقفههف ويههدظقهؿ إػ اإلشههالم، ويههدظقهؿ ظههذ 

بهرة، أمٚ ظذ هذه افىريَٜ  ٚظٜ افتٌِٔغ يٌٌِقن اإلشالم، ضٔٛ مٚ هل افًَٔدة 

بههٛ ظههذ ادًههِؿ أن يًتَههدهٚ، أهههل إصههًريٜ مههثالً أم ادٚتريديههٜ أم ظَٔههدة افتههل 

ًٚ: ـهؾ ظهذ حًهٛ مهٚ تَِهك، إمهٚ مهـ أبهقه وأمهف  أهؾ احلديٞ؟ مثؾ مٚ ؿِٝ فهؽ نٍٕه
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وجهههده، وإمهههٚ مهههـ إزههههر افؼهههيػ أو اجلٚمًهههٜ اإلشهههالمٜٔ أو إفهههخ، وإمهههٚ ؾٓهههق ؾهههٚرغ 

ًٚ مٚ ؾٔف ظْده ٓ هُذا وٓ هُذا. مٚ   هق افًٌٛ؟افذهـ متٚم

أوًٓ: فههٔس مههـ ٕيههٚمٓؿ أن يٍّٓههقا  ههٚظتٓؿ افًَٔههدة، فههٔس مههـ ٕيههٚمٓؿ، فههٔس 

 مـ مْٓٚجٓؿ.

ًٚ: فهههٔس مهههـ دظهههق ؿ أن يٍّٓهههقا افْهههٚس افًهههْٜ وافٌدظهههٜ، وافنهههٚظر افًهههرع  ثٕٚٔههه

 ادكي افَديؿ: يَقل:

 ظرؾٝ افؼ ٓ فِؼ فُـ فتقؿٔف، ومـ ٓ يًري افؼ مـ اخلر يَع ؾٔف

امننًريٜ مٖخقذة مـ حديٞ وهذه احلُّٜ اف ـ أف ٜ ب افذي ؿٚل ظـ ًٍٕف:  حذٍي

ظهـ اخلهر وـْهٝ أشهٖفف ظهـ افؼه اٚؾهٜ  ¢ـٚن افْٚس يًٖفقن افْهٚس رشهقل اهلل 

 أن يدرـْل...

:ًٚ  قؾٌٌْٔل أٓ يُقن آمري ـام ؿٚل افنٚظر أيو

 أوردهأأر  أأةد و أأةد   أأ مش

 

 

 

  ر هكًي لأر  أةد  أ رد ي يأش 

إلشههالم ٓبههد تًرؾههقا مًْههك اإلشههالم بههدًأ مههـ اإليههامن تريههدون تههدظقا إػ ا  

بٔهْام ٕحهـ جِهقس ظْهد رشهقل اهلل »وه، إلخهقان يَهرؤوهذا احلديٞ يُّـ بًض ا

إذ جٚء رجؾ صديد بٔٚض افثٔٚب صهديد شهقاد افنهًر، وٓ يًرؾهف مْهٚ أحهد، وٓ  ¢

، ؾٖشههْد رـٌتٔههف وووههع يديههف ظههذ ¢يههرى ظِٔههف أثههر افًههٍر، حتههك جِههس إػ افٌْههل 

 يف، وؿٚل: يٚ حمّد! أخزين ظـ اإليامن، ؿٚل اإليامن: ـذا..ؾخذ

 ..... إفخ.شؿٚل: أخزين ظـ اإلشالم، اإلشالم: ـذا

اإليههامن بههٚهلل مههٚ شههًّٝ مههرة أحههد إخقإْههٚ هههٗٓء أتههك ذح ـِّههٜ اإليههامن بههٚهلل، 

ّٜٔههذه يُّـ تٖفٔػ مِهدات ظِٔٓهٚ، وئٍُهؽ يهٚ أخهل أن صهٔخ اإلشهالم  ـ ٔت فهف  ابه
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ف ـتٚب اإليهامن، وهْهٚ ـتهٛ ؿديّهٜ دحهدثغ ـهٚبـ أع صهٌٜٔ وأع ظٌٔهد مِد اشّ

 افَٚشؿ بـ شالم وؽره ـِٓٚ كٝ ـتٚب اإليامن، مٚ هق اإليامن، اإليامن بٚهلل؟

ادًِّغ يٗمْقن بٚهلل، افْههٚرى يٗمْهقن بهٚهلل، افٔٓهقد يٗمْهقن بهٚهلل، افُهؾ ؽهر 

ٓء إيامٕههف بههٚهلل جتِههػ ظههـ زٕههديؼ ؽههر دهههري يههٗمـ بههٚهلل، فُههـ ـههؾ واحههد مههـ هههٗ

ًٚ مٚ هق هذا اإليامن افهذي ههق افؼهط إول يف اإليهامن؟ مهٚ  إيامن أخريـ، وأيو

يدرس هذا ادقوقع أبدًا، هذا اإليامن مثالً يدخؾ ؾٔهف اإليهامن بقحدإٔهٜ ذات اهلل 

ظز وجؾ، يدخؾ ؾٔف اإليامن بقحدإٔهٜ أفقهٔهٜ اهلل بحٔهٞ ٓ يًٌهد شهقاه، يهدخؾ ؾٔهف 

ٕٜٔ اهلل يف صٍٚتف، يدخؾ ؾٔف وحدإٜٔ اهلل يف صٍٚتف، ـؾ هذه إصٔٚء  ٚظٜ وحدا

.ًٚ  افتٌِٔغ مٚ يدٕدٕقن حق ٚ إضالؿ

إذًا: يهههٚ أخهههل مهههٚ ههههق اإلشهههالم افهههذي تهههدظقن إفٔهههف؟ بهههس يهههٚ أخهههل ... صهههع تًهههٚل 

صهههِقا ـهههام رأيتّهههقين »صهههع، ـِّهههٜ حهههؼ مهههٚ ؾٔٓهههٚ إصهههُٚل، فُهههـ أيهههـ إٔهههتؿ وؿقفهههف: 

 .شمْٚشُُؿ ؾ٘ين ٓ أدري فًع ٓ أفَٚـؿ بًد ظٚمل هذا خذوا ظْل»، شأصع

إذًا: ٕحههـ ٕهههٔحتْٚ أن يتٍَههف فههٔس ـِٓههؿ أفههقي مٗفٍههٜ وؿههد يُقٕههقا ماليههغ، ٓ، 

ظؼههات مئههٚت مههْٓؿ، وهههٗٓء هههؿ افههذيـ يقجٓههق ؿ إػ اتٌههٚع ـتههٚب اهلل وحههديٞ 

ٔهههف رشهههقل اهلل، أمهههٚ اخلهههروج ؾهههال جهههرج إٓ أههههؾ افًِهههؿ هُهههذا .. ههههدي افرشهههقل ظِ

افًههههالم. أمههههٚ افتٌِٔههههغ ؾُههههؾ إًٕههههٚن يٌِههههغ مههههٚ يًِههههؿ، فُههههـ هههههذا افتٌِٔههههغ ٓ يههههْيؿ هههههذا 

افتْيههههٔؿ، ـٔههههػ يًّههههؾ  ٚظههههٜ مههههـ افنههههٌِٜٔ افًههههامل، يسـههههقا أهههههٚفٔٓؿ وأوٓدهههههؿ 

ويذهٌقا إػ أوروبٚ وأمريُٚ، يًَدوا يٚ أخل يف ظَر دارهؿ ويتٍَٓقا يف ديـ اهلل، 

 اهلل ظِٔف و شِؿ.ويتًِّقا ـام ؾًؾ أصحٚب رشقل اهلل صذ 

، مهههـ ههههؿ افهههذيـ ؾّٓهههقا ههههذه ¢ٕحهههـ ُٕهههرر َٕهههقل: خهههر ا هههدى ههههدى حمّهههد 

 افَٚظدة اجلقهريٜ أـثر مْٚ؟
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بهههال صهههؽ، ههههؿ أصهههحٚب افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم، ثهههؿ افهههذيـ يِهههق ؿ، ثهههؿ افهههذيـ 

ًٚ، ومٓهههام ـْهههٚ يف ل يِهههق ؿ، ٕحهههـ َٕهههق  هههؿ مٙههه ظهههذ اإلشهههالم أربًهههٜ ظؼههه ؿرٕههه

إشٚفٔٛ ...إفخ، ؾْحـ افٔقم يف افَرن افرابع ظؼ  حًٚب هذا افزمٚن واختالي

ـههههؾ هههههذه افَههههرون هههههذه مههههٚ ؾٔههههف  ٚظههههٜ مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ يىًِههههقا هُههههذا بٚفًؼههههات 

وادئٚت يىقؾقن افٌالد يف شٌٔؾ افهدظقة، دهٚذا َل يًٍِهقا ههذا؟ فهذفؽ يَهقل أههؾ 

 افًِؿ:

 وكأأش خأأا ب ي بأأر   أأث  أأل 

 

 

 خِههػي   أأث  أأدوكأأش رش ب يي 

ٌٜ ﴿ْهههههٚؿش يف شهههههٌٔؾ افهههههدظقةر ٕن اهلل يَهههههقل: ٓ أ حهههههد ي  ههههه ْؿ أُم  ُُ ْ ـْ ِمههههْه ُُ ]آ  ﴾َوْفهههههَت

فُهههـ افٌحهههٞ يُهههقن يف أشهههِقب افهههدظقة، يف ضريَهههٜ افهههدظقة، ؾهههٔام  ،[314عمررر:ان 

أدخهههؾ ؾٔٓهههٚ مهههـ أمهههقر َل تُهههـ يف ظٓهههد افرشهههقل، أووهههحٓٚ إٔهههف جهههرج مهههـ ٓ ظِهههؿ 

جٌٕٚههؽ واجِههس ظْههده، جههرج دههٚذا؟ فٔههتًِؿ، يههٚ أخههل اؿًههد يف بٔتههؽ وادًههجد ب

 هْٚك وتًِؿ مـ أهؾ افًِؿ.

دههٚذا إذا خرجههٝ إػ ؿريههٜ ثٕٚٔههٜ وجًِههٝ يف ادًههجد تههتًِؿ وٍٕههس  مداخِههٜ:

 ادًجد أيش افٍرق؟

يٚ حٌٌٔل مٚ هق هذا افٌحٞ اهلل يرى ظِٔؽ، ٓ  ِْٔٚ ٕدخؾ يف َٕٚط  افنٔخ:

! أؿهقل مٚ هل مقوع اخلالي، إٔٚ فًِؽ مٚ تًرؾْل، ...، إٔٝ تَقيل ايش ادهٕٚع؟

فؽ: إؿربقن أوػ بٚدًروي، أههؾ بٔتهؽ جرإهؽ إفهخ، ثهؿ إػ مهٚذا تهدظق، أههؾ 

بٔتههؽ إٔههٝ ظِّهههتٓؿ، إٔههٚ وٓ مٗاخهههذة هههذا افٌحههٞ بْٔهههل وبْٔههؽ خهههٚص، إٔههٝ أههههؾ 

بٔتههؽ ؾّٓههتٓؿ افًَٔههدة، ؾّٓههتٓؿ ـٍٔٔههٜ صههالة افرشههقل ظِٔههف افًههالم، إٔههٚ أؿههقل فههؽ: 

ٔغ، إٔٚ مٚ أدري، فُهـ أؾهسض إٔهؽ مهـ ٓ، دٚذا؟ ظذ اظتٌٚر إٔؽ مـ  ٚظٜ افتٌِ

 ٚظٜ افتٌِٔغ،  ٚظٜ افتٌِٔغ ٓ يتًِّقن ـٍٜٔٔ صالة افرشقل، وٓ يًِّقن ـٍٜٔٔ 
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احلههٟ إػ بٔههٝ اهلل احلههرام، ٓ يتًِّههقن وٓ يًِّههقن إفههخ، ؾٖٕههٝ إذًا ظههذ اظتٌههٚرك 

ؾرد مـ أؾراد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ أههؾ بٔتهؽ افهذيـ إٔهٝ ظهٚيش مًهٚهؿ وافهذي كوهْٓٚ 

كتوههْؽ.. إفههخ، وهههل أؿههرب افْههٚس إفٔههؽ إٔههٝ ؿّههٝ هبههذا افقاجههٛ حتههك تههسك و

وتروح إػ ؿريٜ أخرى تَقل: مٚ ادٕٚع؟ أؿقل فؽ: مٚ ؾٔف مٕٚع، فُـ ابهدأ بًٍْهؽ 

ثههؿ بّههـ ئِههؽ، دههٚذا تههسك بِههدك، يًْههل: ؿِههٜ اجلٓههؾ يف بِههدك حتههك تههروح إػ بِههد 

ؾْٔٚ، ٕحهـ ٕريهد مئهٚت افًِهامء أخرى، حتك تروح إػ أوروبٚ، ٓ يٚ أخل، مٚ ؾْٔٚ ـٚ

افدظٚة، مئٚت حتك ئٍُْٚ ؿٔٚم افقاجٛ بًديـ ْٕتَؾ مثالً َ إػ افزرؿٚء إػ ـذا إػ 

ـهههذا، مهههش ٕهههروح إػ أوروبهههٚ، ؾهههٖيـ افهههدظٚة، ههههذا بحثْهههٚ يهههٚ أخهههل، ؾٚؿهههد افقهههء ٓ 

يًىٔهف، ؾٔهف ظْهدٕٚ ُٕتهٜ يف افنهٚم يهذـروهٚ، يَقفهقا: إن رجهؾ مهـ إـهراد مههتحّس 

فُـ ـردي ٓ يًري مـ اإلشالم إٓ افقء افَِٔؾ، فَل رجؾ مـ افٔٓقد  فسشالم

ٓ  شهههٖؿتِؽ  ،يف افىريهههؼ واخلْجهههر يف حوهههْف، شهههحٛ اخلْجهههر وؿهههٚل فهههف: اشهههِؿ و

ؿههٚل: مههٚذا أؿههقل؟ ؿههٚل: واهلل ٓ أدري، مههٚ هههذا احلههامس، مههٚ أؾههٚده، هههق ٓ يههدري أن 

ذا احلههامس اجِههس يههٚ يَِههـ هههذا افٔٓههقدي اإلشههالم مههٚ هههق، ؾههْحـ َٕههقل فههف ؿٌههؾ ههه

 أخل تًِؿ مٚ هق اإلشالم، ثؿ بٌِف فِْٚس بٚفتل هل أحًـ.

وهذا يٍُل يف بٔٚن مٚ يٗخهذ ظهذ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ، وإٓ افهدخقل يف افتٍٚصهٔؾ 

مٚ فْٚ و هٚ، ٕن إمهر قتهٚج حْٔئهذ إػ بحهٞ تهٚرجل، وافًهْد صهحٔح أم افًهْد 

ًٚ هههق هههذا اخلههروج فههٔس صههحٔح، فًههْٚ يف هههذا افهههدد، فُههـ افقههء افقاوهه ح متٚمهه

ًٚ ؿِٔالً.  مع  ٚظٚت ٓ يًرؾقن مـ اإلشالم إٓ صٔئ

 هذا آ ٚم بًٔد ظـ افقاؿع . مداخِٜ:

 ظٍقًا هذا آ ٚم حدده يل مـ ؾوِؽ حتك أؾّٓف. افنٔخ:

...افههذي افتهههل يههتٓؿ  ٚظههٜ افهههدظقة هبههذه آ ٚمههٚت مهههٚ خههرج مًٓهههؿ  مداخِههٜ:
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 حتك يٍٓؿ ...

تؽ يٚ أخل اهلل يرى ظِٔؽ دظْٚ مـ افُِهامت افتهل مهٚ تٍٓهؿ ظٍقًا شٖف افنٔخ:

 ادخٚضٛ، إٔٚ شٖفتؽ هذا آ ٚم مٚ هق هذا آ ٚم؟

 آ ٚم ٓ يهِقن ـام يهع افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم. مداخِٜ:

ـٔهههههػ ا هههههٚم ٕحهههههـ ٕنهههههقؾٓؿ، ـٔهههههػ ا هههههٚم يهههههٚ أخهههههل اهلل هيهههههديؽ، ٕن  افنهههههٔخ:

ؽرك مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ، إذًا: دهٚذا تَهقل ههذا  هذا...ٕحىؽ كٝ افقاؿع إٔٝ أو

 ا ٚم اهلل يرى ظِٔؽ، ٕحـ ٕراهؿ.

قخالصتٓٚ إٔف يف  ٚظٜ افتٌِٔغ مـ يتًِؿ افهالة وؾٔٓؿ حرص ظذ  مداخِٜ:

 ذفؽ، وإٔف ظْده ـتٚب يف صٍٜ افهالةي.

يل إٔههٝ تَههقل: أوًٓ : هههذا ا ههٚم، ٕحههـ ٓ ٕههتٓؿ افْههٚس، وٕحههـ  اشههّح افنههٔخ:

فْههٚس ظههذ أٓ ٕههتٓؿ مًههِاًم، اجلامظههٜ ظٚينههغ يف ادههريخ أم ظٚينههغ يف أحههرص ا

 أروْٚ؟

 ظٚينغ يف أروْٚ. مداخِٜ:

يهههِقا يف مًهههٚجدهؿ أم يف مًههٚجدٕٚ، ـٔهههػ ا ههٚم وٕحهههـ ٕههراهؿ، ثهههؿ  افنههٔخ:

فُههـ اإلًٕههٚن ربههام ٕول مههرة ٓ يرشههخ افُههالم  ،ـالمههؽ إٔههٝ يٗيههد ـالمههل افًههٚبؼ

افرشقل ظِٔف افًهالم إٔهف إذا تُِهؿ بٚفُِّهٜ أظٚدههٚ  وفذفؽ ـٚن مـ شْٜ ،ٕول مرة

ًٚ: إذا وجههدٕٚ يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ مههـ يهههع ظههذ  ًٚ فههتٍٓؿ ظْههف، إٔههٚ ؿِههٝ فههؽ نٍٕهه ثالثهه

افًههْٜ هههذه افًههْٜ مههٚ جههٚء ؿ مههـ دظههق ؿ، هههذه افًههْٜ جههٚء ؿ مههـ ؽههرهؿ، ؾههْحـ 

ـْ َوَصه﴿ٕريد هذه افًْٜ تٌدأ مـ ظْدهؿ، ؾٖٕٝ أن ـهام جهٚء يف افَهرنن:  ِهٌد ِمه َد َصٚه ِٓ

هٚه َٓ
ِِ إٔههٝ تَههقل: صههٚر فههؽ شههْتغ تهههع، احلّههد هلل، وتهههع ظههذ  ،[37]ي سرر  ﴾أَْه
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ـتٚب صٍٜ صهالة افرشهقل، دهٚذا ٓ تههع ظهذ ـتهٚب صهدر مهـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ؟ 

ٕٕههف ٓ وجههقد دثهههؾ هههذا افُتهههٚب، ثههؿ ٕرجهههع إػ أهههؿ رء ٕرجهههع أيوههٚ افًَٔهههدة، 

ًٚ تهرى إْٔهٚ ٕهتّٓٓؿ يف أ هؿ ٓ ًٚ تَهقل أيو ن إ يًتْهقن بٚفًَٔهدة وتٌِٔهغ افًَٔهدة، أيوه

حقن أ هؿ ٓ يهدظقن إػ ظَٔهدة، وٓ ٕهدظق َك  هذا ا ٚم، وهؿ يكحقن بذفؽ، يُ 

إػ ـتٚب أو شْٜ، ـؾ إًٕهٚن يًهقد دذهٌهف، ؾٖٕهٝ أن جهٚءك صهٍٜ افههالة ٓ مهـ 

ػ مٚ ـٚن ضريؼ دظقة افتٌِٔغ، هؾ دظقة افتٌِٔغ تتٌْك صٍٜ افهالة ـُتٚب مرصد إ

ظِٔف افرشقل ظِٔف افًالم يف هذه افًٌٚدة، ٓ، فُـ ـؾ واحد هق يٍْك ومذهٌف، ٓ 

 يامًٕقا إٔؽ إٔٝ تَرأ صٍٜ افهالة فٍالن، أو ـتٚب افهالة فٍالن.. إفخ.

إٔٚ أريد أن أؿقل: افًْٜ بٛ أن تٌْع مـ  ٚظٜ افتٌِٔهغ، وفهٔس أن تَْهؾ إفهٔٓؿ 

... اإلشههههالم، ومههههٚ دام ظْههههدهؿ أن هههههذا  مههههـ  ٚظههههٚت أخههههرى، مههههٚ دامههههقا يريههههدون

وأصههع يل  ةمحههٚس، ؾٖٕههٝ أن تَههقل: إٔههٚ داخههؾ يف اإلشههالم وٓ مٗنخههذة جديههد

شْتغ، ضٔٛ هٚت يل إًٕٚن تًتَد بٖٕف ظذ مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ فسى حْٔئٍذ صهدق 

ـالمههههل، وتُههههقن بًٔههههد ظههههـ ا ههههٚمل بههههام فههههٔس يف  بههههٖين تتّْٓههههل أين أ ّٓههههؿ، إٔههههٚ 

يل جًِههٚت مًٓههؿ، وأظههرؾٓؿ هْههٚ ويههزوروين ويٌحثههقا مًههل.. إفههخ، أظههرؾٓؿ ... و

ؾٖٕٚ فًٝ بًٔد ظْٓؿ وٓ جٚهؾ هبؿ حتك تَقل: مٚ بقز ا ٚمٓؿ، فُـ إٔٝ تتٓؿ 

إْٔٚ ٕتٓؿ، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ ظِؿ، وبخٚصٜ إٝ بتَقل ... صٍٜ افهالة، ؾًْدك إٔٝ 

ٜ افتٌِٔههغ ظنههٚن تههتجذ فههؽ احلَههٚئؼ حََٔههٜ أي صههخص مههـ اإلخههقان مههٚ بههغ  ٚظهه

أثٌٝ إٔف هق رأس يف افدظقة يًْل: ظْده ظِؿ بٚفُتٚب وافًْٜ.. إفخ، ..... بحٞ 

أخقي وبًٚط أمحهدي ـهام يَقفهقن وٌٕحهٞ يف ادقوهقع، وافهديـ افْههٔحٜ ـهام 

 تًِؿ مـ ؿقفف ظِٔف افًالم.

 ... مداخِٜ:
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 افدـتقر مـ؟ افنٔخ:

 .... مداخِٜ:

إٔهف فٍهٝ ٕيهر بًهض ا إلخهقان صحٔح، صهحٔح، فُهـ مهٚ متهٚم افٌحهٞ،  افنٔخ:

افههذيـ ـههٕٚقا مًههف إٔههف ـههالم افنههٔخ صههحٔح، ضٔههٛ مههٚ اشههتٍدٕٚ ٕحههـ أن ـههالم افنههٔخ 

صههحٔح و ٚظههٜ افتٌِٔههغ بههٚداليغ مههٚ ظْههدهؿ خههز هبههذا افهههحٔح، هههذه ادنههُِٜ، 

ضٔٛ  ٚظٜ افتٌِٔغ يٚ أخل بٚختهٚر ٕحـ ٕنُر  كًّٓؿ وٓ ٕنهُر إىالؿٓهؿ، 

ل، هههذا احلههامس بههٛ أن يَههسن بههٚفًِؿ، وافًِههؿ ـههام هههذا خههر افُههالم مههٚ ؿههؾ ود

شههًّٝ يف ـالمههل إول ؿههٚل اهلل ؿههٚل رشههقل اهلل، يًْههل: أن إذا ٕريههد ًٕههري هههؾ 

 ٚظٜ افتٌِٔغ هؿ ظْدهؿ مـ يٌْٓٓؿ وهذا افتٌْٔف صهٚدر مهـ ظْهده مهٚ يههع صهالة 

افرشههقل نخههذًا مههـ ؽههره، تٌْههٔٓٓؿ هههذا حههديٞ صههحٔح هههذا حههديٞ وههًٔػ، حتههك 

َٚل مـ  ٚظهٜ افتٌِٔهغ يُهقن ظهذ بههرة مهـ ديْهف، مهٚ ؾهٔٓؿ واحهد، يهدظقن إػ افً

افًْٜ، مٚ جتد واحد ظْده هذه افًْٚيٜ، ؾِهامذا؟ ٕن ههذا اخلهط إحهري ظهـ اخلهط 

ًُقهُ ﴿ادًتَٔؿ  ِ ٚتٌ  ٔاًم َؾ
َِ َت ًْ اضِل ُم  .[331]األنعا  ﴾َوأَن  َهَذا ِسَ

افًِّههل أبهههدًا، دهههٚ تَهههقل: إٔهههٚ مهههٚ  بًههديـ ... افًقاضهههػ يهههٚ أشهههتٚذ ٓ تٍٔهههد افٌحهههٞ

ـْههٝ أصههع ست أصههع بٍوههِٓؿ، إٔههٚ أصههٓد وأوؿههع ظههذ ذفههؽ مثِههؽ ظؼههات 

ومئهههٚت، فُهههـ ههههٗٓء افهههذيـ يههههِقن مهههٚ ههههل افههههالة، ههههل افههههالة افتهههل صهههالهٚ 

ت وإتٓهههك افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم؟ ٓ، ادٓهههؿ إٔهههف يههههع صهههالة مهههـ ههههذه افههههِقا

فف، ـؿ مـ ؿٚئؿ ٓ صالة فف، ـؿ مـ صٚئؿ ٓ  ٓ صالة ؾ  َه إمر، أي صالة، رب مُ 

صٔٚم فف.. إفخ، وحهديٞ ادزهء صهالتف فًِهؽ تهذـره، وههق افهذي يَهقل وههق يف 

ري:صههههحٔح  خهههٚه جههههٚء رجههههؾ إػ ادًههههجد ورشههههقل اهلل بِههههس يف ٕٚحٔههههٜ مْههههف » اٌف

ؾَهٚل: افًهالم ظِٔهؽ يهٚ رشهقل اهلل! ؿهٚل: وظِٔهؽ افًهالم  ¢ؾهذ، ثؿ أتك افٌْل 
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َل تهههؾ، ؾرجههع افرجههؾ، يف إخههر يتٌههغ فِرجههؾ إٔههف ٓ قًههـ  ارجههع ؾهههؾ ؾٕ٘ههؽ

افههههالة ؾًٔتهههذر، يَهههقل: واهلل يهههٚ رشهههقل اهلل ٓ أحًهههـ ؽرههههٚ ؾًِّْهههل، ؾَهههٚل ظِٔهههف 

افًالم: إذا إٔٝ ؿّٝ إػ افههالة ؾتقوهٖ ـهام أمهرك اهلل ثهؿ اشهتٌَؾ افٌَِهٜ ثهؿ ـهز، 

 ،ًٚ ثههؿ ترؾههع حتههك تىّههئـ ثههؿ اؿههرأ مههٚ تٔنهه مههـ افَههرنن، ثههؿ ارـههع حتههك تىّههئـ راـًهه

ؿٚئاًم، ثؿ اشجد حتك تىّئـ شٚجدًا، ثؿ ارؾع حتك تىّئـ شهٚجدًا، ثهؿ ارؾهع حتهك 

ًٚ، ثههؿ اشههجد حتههك تىّههئـ شههٚجدًا، ثههؿ اؾًههؾ ذفههؽ يف صههالتؽ ـِٓههٚ،  تىّههئـ جٚفًهه

ؾ٘ن إٔٝ أمتّٝ ذفؽ ؾَد متٝ صالتؽ، وإن إٔٝ إَٔهٝ مـ ذفؽ ؾَهد إَٔههٝ 

ؾة ٓ صهالة فههف ، ؾهام دام أن افقاحههد ٓ يههع َِْٕههٚه مههـ شيف صهالتؽ، ؾُههؿ مهـ ُمَههه

ترك افهالة إػ صالة ٓ صالة فف، ٓ، ٕريد َِْٕف إػ صهالة تُهقن مٌَقفهٜ ظْهد اهلل 

، ¢شههٌحٕٚف وتًههٚػ، ـٔههػ ًٕههري هههذه افهههالة مٌَقفههٜ أم ٓ؟ مههـ شههْٜ رشههقل اهلل 

 ترـهههٝ ؾهههُٔؿ»إذا مهههٚ درشهههْٚ شهههْٜ رشهههقل اهلل مهههٚ اهتهههديْٚ، فهههذفؽ ؿهههٚل ظِٔهههف افًهههالم: 

ؾٚفههذي يريههد يهههع ـههام  شأمههريـ فههـ توههِقا مههٚ إن متًههُتؿ هبههام: ـتههٚب اهلل وشههْتل

ـهٚن افرشهقل يهههع بهٛ أن يًهري شههْٜ افرشهقل يف صهالتف، هههؾ يريهد قهٟ ـههام 

حٟ افرشقل بٛ أن يًري صٍٜ حجٜ افرشقل، أمٚ هٚت يدك وامق مع افْٚس 

يَقل ظٚمٜ افْٚس: أهيٚ  هذا مٚ هق تٌِٔغ، هذا مٚ هق إشالم، هذه ظٚدة افْٚس، وـام

هههؿْ ﴿افْههٚس اتًٌهههقا افْههٚس، ٓ مهههٚ هُهههذا أمرٕههٚ،  ُُ ـْ َرب  ْؿ ِمههه ُُ ْٔ هههِزَل إَِفهه ْٕ ٚ ُأ ـَ َمههه هه ًَ هههقا أَْح ًُ ِ  ﴾َواتٌ 

ُرونَ ﴿ ،[33]الزمرر:  ـ  ٚ َتههَذ اًل َمهه ِِهٔه َء َؿ َٔهٚه
ـْ ُدوِٕههِف أَْوفِ ههقا ِمهه ًُ ِ ٓ تَتٌ  ههْؿ َو ُُ ـْ َرب  ْؿ ِمهه ُُ ْٔ ههِزَل إَِفهه ْٕ ٚ ُأ ههقا َمهه ًُ ِ  ﴾اتٌ 

، أمهٚ احلًـهأحًـ مٚ إٔهزل إفهُٔؿ مهـ ربهؽ، واهلل ٕحهـ ئٍُْهٚ إٔهف ٕتٌهع  [1]األع:ا  

ِ ؿ  ًَ إحًـ هذا يريد ٕٚس مـ ؾقق ـثر ـثر، فُـ أول افٌٔٞ ؿىرة ثؿ يّْٓر، َؾُْ

افْٚس افهالة افتل تهح، بًهد ذفهؽ ٕهٖمرهؿ بٕٚصهٔٚء افتهل إذا أخهذ هبهٚ ادًهِؿ مهٚ 

آضّئْٚن يف افرـقع وافًجقد ومٚ بْٔٓام رـهـ مهـ  يُقن أخؾ  يف افهالة، مثالً:

أرـههههٚن افهههههالة، فُههههـ اخلنههههقع يف افهههههالة مههههٚ هههههق رـههههـ، فُههههـ ربْههههٚ أثْههههك ظههههذ 
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ِمُْههقنَ ﴿اخلٚصههًغ:  ْٗ ههَح اْدُ َِ ًُقنَ * َؿههْد أَْؾ ـَ ُهههْؿ يِف َصههالِ ِْؿ َخِٚصهه ههِذي .. [3-3]المؤمنرر ن ﴾اف 

ظِٔهف افًهالم فِّزهء صهالتف: إفخ، ؾْحـ ٕريد إًٕٚن يههع وٓ يَهٚل فهف ـهام ؿهٚل 

 ارجع ؾهؾ ؾٕ٘ؽ َل تهؾ.

بًههد ذفههؽ َٕههقل فههف: يههٚ أخههل ٓزم  نههع يف افهههالة، ٓزم تتٖمههؾ ؾههٔام تَههرأ مههـ 

 ـتٚب اهلل..إفخ.

خالصٜ افَقل يٚ أخل: ٕحـ ٕتُِؿ ظـ ظِؿ وٓ مٗاخذة، ومٚ ٕتٓؿ مًِاًم مش 

ْهههٔحٜ، فهههذفؽ مًههِّغ، مههش ماليهههغ مههْٓؿ، وإٕههام ٕهههتُِؿ ظههـ بهههرة، وافهههديـ اف

 َٕقل  ؿ: اظِّقا ثؿ بٌِقا، أمٚ افًُس هذا ٓ بقز.

: قخالصههتٓٚ أن مَهههد افههدظقة أ ههٚ أداة تههدظق افْههٚس إػ مداخِههٜ ؽههر واوههحٜ

إؿٚمٜ افديـ، وذـر افًٚئؾ أن مـ يتُِؿ ظهذ اخلهروج يف شهٌٔؾ اهلل ظِٔهف ن بربهف 

ي ؿههٚل ظههـ  ٚظههٜ وذـههر ـههذفؽ أن افنههٔخ أبههٚ بُههر اجلزائههر ،ـههٖع احلًههـ افْههدوي

 افتٌِٔغ أ ٚ مدرشٜ متَِْٜي.

يههٚ أخههل! بههٚرك اهلل ؾٔههؽ إٔههٚ ٕهههحتؽ ٕهههٔحٜ، احلههامس يف افههدظقة ٓ  افنههٔخ:

ًٚ، افٌحههٞ افًِّههل يريههد إٔههٚة وهههدوء إفههخ، إٔههٝ دههٚ تَههقل  ئٍههد،  احلههامس دظههف جٌٕٚهه

 افديـ وتدظق إػ افديـ أٓ بٛ ظِٔؽ أن تُقن ؾٚهؿ فِديـ؟

 ًٕؿ ... مداخِٜ:

وتًسؾههههقن إُٔههههؿ ٓ ًٕههههري احلههههديٞ افهههههحٔح مههههـ  ذاً إـٔههههػ تههههدظقن  ٔخ:افنهههه

افوههًٔػ.. إفههخ، دههٚ تههٖ  تَِههل حمههٚضة أو تًّههؾ وظههظ أو تههذـر.. إفههخ، جىههر 

بٌٚفؽ حديٞ مـ صٚن ٕهح افْٚس، وتَقل: ؿٚل رشقل اهلل،  وإٔٝ مٚ إٔٝ دارس 

 فٜ؟يف احلديٞ، وإٔٝ ٓ تًري صحٔحف مـ ؤًٍف، مٚذا تًّؾ يف هذه احلٚ
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 إٔٚ أؿقل فؽ: احْٚ ظْدٕٚ يف بٔٚن أٓ ٕتُِؿ بٚحلديٞ افؤًػ. مداخِٜ:

ؾؽ بٚحلديٞ افؤًػ؟ افنٔخ:  هذه حٔدة، إٔٚ أؿقل فؽ: مٚ َظر 

إٔٚ ؿِٝ فؽ: إٔٚ دٚ ن  بُتٚب أول رء مُتقب مثالً حديٞ حًـ  مداخِٜ:

 حديٞ صحٔح، ...

دظقة،  ٚظهههٜ إٔهههٚ ٓ أحُهههل ظهههـ صخههههؽ إٔهههٚ أحُهههل ظهههـ  ٚظهههٜ افههه افنهههٔخ:

افدظقة افذيـ ممتديـ مـ افًْد وا ْد إفخ، هٗٓء هؾ يًتىًٔقن متٔٔز افهحٔح 

ًٚ: يف  ٚظههٜ افتٌِٔههغ  مههـ افوههًٔػ، إٔههٝ كُههل ظههـ ًٍٕههؽ، وإٔههٚ ؿِههٝ فههؽ شههٍِ

ٕٚس شٍِٔغ مـ إخقإْٚ مـ أهؾ احلديٞ، ـام إٔف يف  ٚظهٜ اإلخهقان ادًهِّغ 

افههدظقة يههٚ أخههل، إٔههٚ أتُِههؿ ظههـ افههدظقة، ؾٔههف شههٍِٔغ إفههخ، فُههـ هههٗٓء ٓ يّثِههقن 

وإٔهههٝ تَهههقل: افهههذي مهههٚ دخهههؾ يف افهههدظقة مهههٚ يًرؾٓهههٚ، افهههدظقة فًٔهههٝ ه، افهههدظقة 

ؿٚمٝ ظذ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل ـام يِٓجقن بغ يدي ـؾ درس، ضٔٛ! أيـ 

هههذه افههدظقة وٕحههـ ًٕههّع دروشههٓؿ وًٕههّع مههقاظيٓؿ وٕههرى أؾُههٚر مْحرؾههٜ ظههـ 

ًٚ أ هؿ  افُتٚب وافًْٜ، ظَٔهدة مْحرؾهٜ ظهـ افُتهٚب وافًهْٜ، وإٔهٝ أن ـهررت نٍٕه

، ¢ظْههدهؿ هدايههٜ، أمههٚ مههٚ ظْههدهؿ تًِههٔؿ وتٌِٔههغ افًَٔههدة افتههل جههٚء هبههٚ رشههقل اهلل 

يًْههل: أن إٔههتؿ  ٚظههٜ مههٚ أدري اثْههغ ثالثههٜ أربًههٜ مههـ  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، فههق شههٖفُؿ 

ًٚ يٌْهع مهـ دظهقة شٚئؾ شٗال افرشقل فِجٚريٜ: أيـ اهلل؟ هؾ جقابُؿ إن ـٚن صهقا ب

افتٌِٔهههغ أم مهههـ دظهههقة أخهههرى، وإن ـهههٚن خىهههٖ ؾُٔهههػ ٓ تًرؾهههقن اجلهههقاب افههههحٔح 

  ذا افًٗال؟

 أن فق شٖفْٚك إٔٝ: أيـ اهلل؟ مٚ جقابؽ؟

ههذه ادًهٖفٜ،  ظعجقاع فـ أظىٔؽ اجلقاب افهحٔح ٕٕف مٚ مرت  مداخِٜ:

 إٔٝ ٓ تٌحٞ يف هذا افقء.
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ؽ مههٚ يٌُههل، إٔههٚ أوههحؽ وإٔههٝ وههحُٝ  ٓ، إٔههٚ أوههحؽ، ذ افوههح افنههٔخ:

أن، إٔٚ أوحؽ مـ ؿٓري ومـ أشٍل ظذ ادًِّغ أ ؿ يًَدوا بْٔنهٌؾ بٌهره 

ـْ َوهههههههؾ  إَِذا ﴿ويًْهههههههقا إًٍٔهههههههٓؿ،  ْؿ َمههههههه ـُ ههههههه ٓ َيُيُّ ْؿ  ُُ ههههههه ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ ههههههه َِ ـَ نَمُْهههههههقا َظ هههههههِذي ٚ اف  ههههههه َ ٚ أهَيُّ َيههههههه

وهذه مًٖفٜ ظَٔدة؟ ظَٔهدة أيهـ ، دٚذا ٓ يُقن ظْدك جقاب [313]المائدة ﴾اْهتََدْيتُؿْ 

اهلل مٚ ظْدك جقاب  ٚ، إٔٝ مٚ ظْدك جقاب ٕٕؽ تًسي ابـ شْتغ، وافذي ابـ 

ظؼهههة وظؼهههيـ، ظْهههده جهههقاب أم ٓ؟ إٔهههٚ أؿهههقل: مهههٚ ظْهههده جهههقاب، وإن ـهههٚن ظْهههده 

جههقاب ؾُٔههقن خههالي افًههْٜ، تَههقل يل: إٔههٝ ٓ تههتٓؿ افْههٚس، ... تٍوههؾ يههٚ أخههل، 

ِٔٓههٚ، إن ـههٚن صههح َٕههقل فُههؿ: مههـ أيههـ أخههذمتقهٚ مههـ هههذه ظَٔههدة مههٚ جههقابُؿ ظ

 ٚظٜ افتٌِٔغ؟ َٕقل فُؿ: ٓ،  ٚظٜ افتٌِٔغ مٚ تٌحٞ هذه ادًٚئؾ، وإذا ـٚن مٚ 

ظْهههدـؿ جهههقاب ؾٚدنهههُِٜ أصهههُؾ، دهههٚذا؟ ظَٔهههدة مهههٚ تًرؾقههههٚ وظٚينهههغ تٌٌِهههقن 

قاهبٚ، افْٚس دظقة اإلشالم وإٔتؿ هذه افًَٔدة إػ أن مٚ ظرؾتّقهٚ وٓ ظرؾتقا ج

 ٓ يهر هذا.

 أظىْٚ اجلقاب ؾؤِٜ افنٔخ. مداخِٜ:

اجلهقاب، فُهـ إٔهٝ دهٚذا ٓ تًىْٔهل  ظهعإٔٚ أظىٔؽ اجلقاب، واجٛ  افنٔخ:

 جقاب؟

 إٔٚ يُّـ أظىٔؽ جقاب مٚ يًجٌؽ. مداخِٜ:

اهلل أـههز، فههٔش إٔههٝ تريههد تًىْٔههل جههقاب يًجٌْههل أو ٓ يًجٌْههل، ٕحههـ  افنههٔخ:

يؿ هْٚ إٔف دخقل ادًجد ويهع هلل تًٚػ مٚ ـتٛ اهلل مـ شٚظٜ وظيْٚ أخٕٚٚ افَد

فؽ، وٓ جتٚدل افْٚس، ؾٖٕٝ أن تَقل: أظىٔؽ جهقاب يُّهـ مهٚ يًجٌهؽ، مهٚذا 

 تريد مْل يًجٌْل أو ٓ، إٔٝ اؿهد وجف اهلل.

 يُّـ أؿقل أن اهلل أؿرب إػ اإلًٕٚن مـ حٌؾ افقريد. مداخِٜ:
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أيهههـ اهلل، إٔهههٝ تًهههري حهههديٞ  ٓ، ههههذا فهههٔس جهههقاب، ههههذا فهههٔس جهههقاب افنههٔخ:

 اجلٚريٜ؟

 ٓ مٚ أظري. مداخِٜ:

 هذا هق، فُـ ؽرك مـ اإلخقان ادقجقديـ يًرؾقن جقاب أيـ اهلل؟ افنٔخ:

 مٚ أظري مداخِٜ:

 ـٔػ. افنٔخ:

ههْرِش اْشههتََقى﴿اهلل جههؾ جههاله ـههام ذـههر يف افَههرنن افُههريؿ ...  افًههٗال: ًَ  ﴾َظههَذ اْف

 .[3]ط: 

ًَْرشِ ﴿ افنٔخ:  مٚ مًْك اشتقى؟ [3]ط: ﴾اْشتََقى َظَذ اْف

 أي هق أظذ جؾ جاله. افًٚئؾ:

يًْههههل: تًههههري إٔههههٝ ادٍنههههيـ هْههههٚ يَقفههههقا بًوههههٓؿ: اشههههتقى بًّْههههك  افنههههٔخ:

اشتقػ، وبًوٓؿ يَقفهقا اشهتقى بًّْهك اشهتًذ، ؾٖٕهٝ جهزاك اهلل خهر دهٚ جٌهٝ 

هههههؾ  أيههههٜ هههههذا جههههقاب مههههٚ ؾٔههههف ـههههالم، ؿههههٚل اهلل وإتٓههههك إمههههر، فُههههـ بًههههد مههههٚ ٕههههرى

آشههتدٓل هبههذه أيههٜ ظههذ أي تًٍههر مههـ افتًٍههريـ ادههذـقر يف ـتههٛ افتٍٚشههر، 

اشههتقى بًّْههك اشههتقػ واشههتقى بًّْههك اشههتًذ، هههذا اجلههقاب يٖخههذه أخقٕههٚ هْههٚ 

جههقاب صهههحٔح ٕٕهههف أوًٓ مًتّهههد ظهههذ أيههٜ ومًتّهههد ظهههذ افتًٍهههر افههههحٔح، إٔهههٚ 

 فتٌِٔغ؟أشٖفؽ أن: هؾ هذه افًَٔدة تَِْتٓٚ مـ  ٚظٜ ا

 ٓ. مداخِٜ:

أرأيٝ! ؾْحـ هذا مقوقظْٚ يٚ أخل، وافديـ افْهٔحٜ،  ٚظٜ افتٌِٔهغ  افنٔخ:

ظههذ رأشههْٚ وظْٔههٚ متحًّههغ ويههدظقن ووإفههخ، فُههـ يههدظقن إػ أصههٔٚء ادههدظقيـ 
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يًرؾق ٚ، ـؾ مٚ يف إمر أ هؿ بحٚجهٜ إػ مهـ قهرـٓؿ ويهقظيٓؿ، أمهٚ إذا أمهرت 

ؿواحد بٚفههالة ؾٓهؾ  ظٔهٜ افههالة؟ أشهقأ واحهد يَهقل فهؽ: اهلل يتهقب يُْهر ذ مًِه

يًههههتحؾ ذب اخلّههههر.. إفههههخ، ظِٔههههؽ، إذا  ٔتههههف ظههههـ ذب اخلّههههر مههههٚ أحههههد مههههْٓؿ 

، إٔٚ ؿِٝ فؽ: أمر بًّروي و ل ظهـ مُْهر، فُهـ ههٗٓء افهذيـ يريهدون أن تذـر

يَقمقا بٚفقاجٛ افٍُٚئل، بٚفٍرض افٍُٚئل ظِهٔٓؿ أن يَقمهقا ؿٌهؾ ذفهؽ بهٚفٍرض 

ًٚ، ث ¢إٔف يهحح ظَٔدتف هلل أوًٓ، ثؿ فٌْٔف  مًِؿض ظغ ظذ ـؾ افًْٔل، ؾر ؿ ثٕٚٔ

ؿ ظههههـ  ٚظههههٜ أظههههرؾٓؿ جٔههههدًا، إذا ـههههٚن ظْههههدهؿ ظَٔههههدة ِههههُثههههؿ .. إفههههخ، ؾٖٕههههٚ دههههٚ أت

دظههق ؿ، أخههذوهٚ مههـ ؽههرهؿ وهههذا مههـ صههحٔحٜ أو ظٌههٚدة صههحٔحٜ مههٚ هههل ٕٚبًههٜ 

هههالة ؾٚهتههديٝ إػ رون ظِٔههف ـههٖؾراد، إٔههٝ أخههذت صههٍٜ افَُ ْنهه رون  ظِٔههف، يُ َُ ْنهه يُ 

صهههالة افٌْهههل، وأخهههذ ههههذا افًَٔهههدة افههههحٔحٜ مهههـ ؽهههر  ٚظهههٜ افتٌِٔهههغ، ؾٚشهههتَٚمٝ 

افًَٔههدة.. إفههخ، هههذا رء جٔههد، فُههـ هههذا ٕههٚبع مههـ ؽههر دظههقة افتٌِٔههغ، ؾههْحـ ٕريههد 

قا ًُّ نِه هذه احلًْٚت وهذه إذـٚر افهحٔحٜ أن تٌْع مـ  ٚظٜ افتٌِٔغ ًٍٕٓٚ، ويُ 

وههؿ ٓ يًِّهقن ؾٍٚؿهد افقهء ٓ يًىٔهف، ؾًِِهف ووهح فهؽ  هبٚ ظذ افًَٚل ـِف، أمهٚ

إن صههٚء اهلل إْٔههل ٓ أ ههؿ إًٕههٚن بههام فههٔس ؾٔههف، وأين حههريص ظههذ اجلامظههٜ هههٗٓء 

 أ ؿ يُقٕقا دظٚة إػ اإلشالم ظذ ؿٚظدة بًثٜ افرشقل ظِٔف افًالم بًّٚذ وؽره.

قهؿ إفٔهههف أرشهههؾ مًهههٚذًا إػ افهههّٔـ ؿهههٚل فهههف: فهههُٔـ أول مهههٚ تهههدظ ¢دهههٚ افرشهههقل 

 صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل ...

إٔٚ أؿقل فؽ: ٓ، افرشقل يَقل: فُٔـ أول مٚ تدع افْٚس إفٔهف: صهٓٚدة أن ٓ إفهف 

 إٓ  اهلل، افْٚس، شقاء ـٕٚقا ـٍٚرًا أو ـٕٚقا مًِّغ، دٚذا؟

هْٚ افًِؿ أن ييٓر فؽ ـٔػ يَسح إمر، افٍُهٚر يَتكه ويُتٍهك مهْٓؿ حتهك 

ن يَقفقا: ٓ إفهف إٓ اهلل حمّهد رشهقل اهلل حتهك يُقٕهقا مًهِّغ، يهروا مًِّغ أ
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أمههٚ هههؿ ٓ يهههرون بههذفؽ مههٗمْغ، إذا ؿههٚل افُههٚؾر ٓ إفههف إٓ اهلل حمّههد رشههقل اهلل 

 ًٚ ًٚ يًْهل: ٕٚجٔه صٚر مًِاًم، صٚر فف مٚ فْٚ وظِٔف مٚ ظِْٔٚ، فُـ ٓ يهر بهذفؽ مٗمْه

 ظْد اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وـٔػ وَل؟

أن افنٓٚدتغ إظالن فسشالم، فُـ ههذا فهٔس مًْهٚه إٔهف ؾٓهؿ اإلشهالم : اجلقاب

افذي أوفف اإليامن، هذا قتٚج إػ زمـ، مع افزمـ شٔتٌغ فسمٜ ادًِّٜ فِحٚـؿ 

ًٚ، ؿٚ ههٚ تَٔههٜ،  ادًههِؿ أن هههذا افُههٚؾر افههذي ؿههٚل: أصههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل ؿٚ ههٚ ٍٕٚؿهه

ًٚ مهههـ ... مهههع افهههزم ًٚ مهههـ اإلشهههالم، خقؾههه ـ شهههٔتٌغ، ؾههه٘ذا ـْهههٝ تهههدظق ادًهههِؿ خقؾههه

ؾتههدظقه أول مههٚ تههدظقه إػ صههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل، فُههـ هْههٚ جتِههػ إمههر، هههذا 

صٚهد يهع ويتنٓد يف افهالة وخٚرج افهالة، فُـ هْٚ وطٍٔتؽ أن تؼح فف 

صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل، افُٚؾر فًٝ بحٚجٜ فِؼح، ٕٕؽ ... يًْل: إذا صهح افتًٌهر 

ه مثههؾ افىًههؿ، بههل ويههروح فسشههالم، ادٍتههٚح هههق أن ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل، ًٕتهز

ًٚ يقم فَٚء اهلل ظهز وجهؾ ويُهقن مهـ أههؾ اجلْهٜ ٓزم  أمٚ إذا ـٚن يريد أن يُقن ٕٚجٔ

هذا ادٍتٚح ـام يَقل بًض افًهِػ ـهؾ مٍتهٚح ٓبهد مهٚ يُهقن فهف أشهْٚن، إذا مهٚ فهف 

 إفف إٓ اهلل ٓبهد مهـ أن يُهقن فهف أشهْٚن، مهٚ ههل أشْٚن ٓ يٍتح، ؾ٘ذًا هذا ادٍتٚح ٓ

أشهههههْٕٚف؟ تتّهههههٜ أرـهههههٚن اإليهههههامن واإلشهههههالم مثهههههؾ افههههههالة وو.. إفهههههخ، فُهههههـ افٔهههههقم 

ادًهههِّقن خٚصههههٜ إظهههٚجؿ حتههههك  افًههههرب افًهههرب إوفههههقن افهههذيـ أرشههههؾ إفههههٔٓؿ 

افرشههقل ظِٔههف افًههالم وهههؿ ؿههريش ـههٕٚقا يٍّٓههقن مههٚ مًْههك ٓ إفههف إٓ اهلل، وفههذفؽ 

ِزُونَ ﴿أيٜ تَقل:  ـٍروا، ُْ هَت ًْ ٓ  اهلل ُ َي ٓ إَِفهَف إِ وـهذفؽ ؿهٚل  ،[13]الصرافات ﴾إَِذا ؿَِٔؾ َ ُْؿ 

ههههههههٌء ﴿تًههههههههٚػ يف افَههههههههرنن افُههههههههريؿ، ؿههههههههٚفقا:  ٚ َواِحههههههههًدا إِن  َهههههههههَذا َفَقْ َٜ إَِ ًهههههههه ِ َهههههههه ههههههههَؾ ٔا ًَ أََج

ٌب  ـٍههروا، افٍٓههؿ افههذي ؾّٓههف افٍُههٚر مههـ أيههٜ ٓ إفههف إٓ اهلل ؾّٓههقا و [3]ص ﴾ُظَجهٚه

 ادًِّقن افٔقم إٓ افَِٔؾ مْٓؿ نمْقا وَل يٍّٓقا.
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 مٚ ؾّٓقا مثؾ ؾٓؿ افٍُٚر. مداخِٜ:

بٚرك اهلل ؾٔؽ، صٚيػ إخ وفٔد ؾٓامن، فُـ ههذا افٍٓهؿ فهٔس ٕهٚبع مهـ  افنٔخ:

افدظقة، هذا ييك، ادًِّقن افٔهقم ٓ يٍّٓهقن ؾٓهؿ افٍُهٚر بهال إفهف إٓ اهلل، فُهـ 

َؾ ﴿فئههؽ، أوفئههؽ ؾّٓههقا وـٍههروا، وفههذفؽ اشههتُْروا: ؾٔههف ؾههرق بههغ هههٗٓء وأو هه ًَ َأَج

ٌء ُظَجٌٚب  َٜ إَِ ًٚ َواِحًدا إِن  َهَذا َفَقْ َ أمٚ ادًِّقن يَقل فهؽ: أصهٓد  ،[3]ص ﴾أِ 

أن ٓ إفههههف إٓ اهلل، نمْههههٝ بههههٚهلل وبّالئُتههههف وبٌْٔههههف، فُههههـ مههههٚ مًْههههك: ٓ إفههههف إٓ اهلل؟ 

وجههد ؾههٔٓؿ مههـ ظههري ادًْههك ـٍههر بههٚدًْك أـثههرهؿ أن ٓ يًِّههقن ادًْههك، و إذا 

ًٚ، هذه افٌحهقث إٔهٚ أريهد  ٚظهٜ افتٌِٔهغ يُقٕهقا منهًٌغ ؾٔٓهٚ مهـ ـٌهرهؿ إػ  ظِّٔ

صهههٌرهؿ، ٕن ههههذا فهههف ظالؿهههٜ بٚفًَٔهههدة، ـهههؾ رء دون افًَٔهههدة شهههٓؾ، ـهههام ؿههههٚل 

ٚ ُدوَن َذفِهَؽ ﴿تًٚػ:  هُر َمه ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر أَْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ٓ َي ءُ  إِن  اهلل َ  ـْ َيَنٚه َه
فهق ؾروهْٚ  [48]النسرا   ﴾دِ

إًٕههٚن أظٌههد افْههٚس أتَههك افْههٚس فُههـ ظَٔدتههف خههراب يٌههٚب ٓ ئٍههده رء، وافههذي 

ًٚ ومهٚت وهههق ينههٓد أن ٓ إفههف إٓ اهلل خهر مههـ ذاك بههٖفقي ادههرات،  ؿتهؾ تًههًغ ًٍٕهه

هذه  افًَٚئد فٔس  ٚظٜ افتٌِٔغ وبس،  ٚهر ادًِّغ وٚئًغ ظْٓٚ، فُـ مـ 

اخههذ؟ يٗاخههذ افههذي أظِههـ رايههٜ افههدظقة وفههٔس هْههٚ يف أوروبههٚ وأمريُههٚ، فُههـ إػ يٗ

 مٚذا يدظقن؟ واهلل مٚذا يَقل؟ واهلل ٓ أدري، شٌحٚن اهلل هذه ظَٔدة.

ؾٚٔن ٓ إفف إٓ اهلل مًْٚه بٚفٌِٜ افًربٜٔ افتل ؾّٓٓٚ افًهرب ثهؿ ـٍهر بًوهٓؿ هبهٚ: 

حتههههك بًههههض افرشههههٚئؾ ادىٌقظههههٜ  ٓ مًٌههههقد بحههههؼ يف افقجههههقد إٓ اهلل. أـثههههر افْههههٚس

ـتٛ: ٓ مًٌقد إٓ اهلل، هذا ـٍر، ٓ مًٌقد بحؼ إٓ اهلل، ٓ مًٌهقد إٓ اهلل ههذا ـٍهر، 

ٕن ادًٌههقدات ـثههرة جههدًا، ادًٌههقدات افتههل تًٌههد مههـ دون اهلل ـثههرة يف افقاؿههع، 

 فُههـ ـههؾ هههذه بٚضِههٜ إٓ ظٌههٚدة اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، ؾهه٘ذا ؿِْههٚ فههًٌض ادًههِّغ

ؾّٓقا ههذا ادًْهك افههحٔح: ٓ إفهف إٓ اهلل أي: ٓ مًٌهقد بحهؼ يف افقجهقد إٓ اهلل، 
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هذا مًْك صحٔح، وهذا افذي يْجق بف ادًِؿ مـ افؼك بٚهلل ظز وجؾ، فُـ هؾ 

ًٚ بههههف ٓ يَْوههههف بًّههههؾ فههههف، مههههٚ أ ـثههههر  ـههههؾ مههههـ ؾٓههههؿ هههههذا افٍٓههههؿ افهههههحٔح طههههؾ مٗمْهههه

ّد رشقل اهلل يًٌد ؽر اهلل، دهٚذا يًٌهد افْقاؿض، ؾتجد مـ يَقل: ٓ إفف إٓ اهلل حم

ؽهههر اهلل؟ ٕٕهههف فهههٔس ؾهههٚهؿ مهههٚ ههههل افًٌهههٚدة، وفهههذفؽ إٔهههٚ أدٕهههدن وأكنههه أن  ٚظهههٜ 

ًٚ، دههههٚذا؟ فههههٔس ـههههٖؾراد، افَٔههههٚدة  افتٌِٔههههغ هههههذه افٌحههههقث ـِٓههههٚ وههههٚربغ ظْٓههههٚ صههههٍح

 ؾٚروٜ ظذ اجلامظٜ أ ؿ يٌتًدوا ظـ هذه افَوٚيٚ.

ؿـٔهههػ  اهلل بهههٚدًْك افههههحٔح ٍٕهههسض هُهههذا، ثهههؿ ههههق ينهههٓد أن ٓ إفهههف إٓ  مًههِه

ًٚ، ؿِْٚ: ٕٕف يًٌد ؽر اهلل، ـٔػ يتهقر  يًٌهد ؽهر اهلل،  مًِؿيٍُر هبذا ادًْك ظِّٔ

ؾٔف ماليغ ادًِّغ افذيـ يًٌدون ؽر اهلل بٚداليغ، أن ـقٕف يهع وٓبد وفق 

ف، ويَههقل يف يف رـًههٜ افههقتر افرـًههٜ افقحٔههدة ٓبههد يَههرأ افٍٚكههٜ حتههك تهههح صههالت

ًِغُ ﴿افٍٚكٜ: يٚ رب!  تَ ًْ َٕ َٚك  ٌُُد َوإِي  ًْ َٕ َٚك  ، أي: بهؽ وحهدك ًٕهتًغ، [3]الفاتحرة ﴾إِي 

ٓ بٌرك، مٚ رأيؽ افٔقم يف اداليغ ادًِّغ افذيـ يٖتقن بٌداد مـ أجؾ افنٔخ 

 وزيْٛ يف مك. احلًغظٌد افَٚدر، افذي يًّقٕف افٌٚز، ويٖتقن 

 ؿ.يًتًْٔقا هب مداخِٜ:

، مهدد يهٚ بهدوي.. أمحهدًٕؿ، يذهٌقن إػ هْٚك مـ أجؾ: مدد يهٚ شهٔدي  افنٔخ:

ًِغُ ﴿إفههههخ، أيههههـ  ههههَت ًْ َٕ َك  هههٚه ٌُههههُد َوإِي  ًْ َٕ َك  هههٚه ؟ مههههٚ ؾّٓههههقا مههههٚ هههههل افًٌههههٚدة افتههههل [3]الفاتحررررة ﴾إِي 

قكهٚ يف اهلل، ٕٕف يَقل: إيٚك ًٌٕهد مهٚ يهدري إٔهف إذا شهجد تًيهٔاًم فنهخص إٔهف 

مٚ يدري هذا ادًْك أبدًا، مٚ يدري إٔف إذا ٕذر فًِهٔدة زيْهٛ أو ظٌده مـ دون اهلل، 

اخلي أو صًٔٛ أو مٚ أدري أيش مٚ يدري أن ههذا افهذبح ههق ذك بهٚهلل ظهز وجهؾ 

وـٍر بًٌٚدتف، دهٚذا؟ ٕٕهف فهٔس مًِهؿ، ههق أمهل ٓ يَهرأ وٓ يُتهٛ جٔهد، فُهـ ؿِْهٚ 

فُتهههٚب وافًهههْٜ ؾٌٚفُتهههٚب افتًِهههٔؿ يُهههقن بىهههريَتغ، إمهههٚ إذا ـهههٚن ؿهههٚدرًا ظهههذ ؾٓهههؿ ا
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ههقنَ ﴿وافًههْٜ مٌههٚذة، وإمههٚ  ُّ َِ ًْ ٓ َت ْْههتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا أَْهههَؾ افههذ  أيههـ أهههؾ  ،[41]النحرر  ﴾َؾْٚشهه

افذـر؟ أهؾ افذـر فهق شهٖفتٓؿ ههذا افًهٗال افٔهقم فهـ بهٚوب ظِٔهؽ هبهذا افتٍههٔؾ 

َٕههرأ هههذه وفههـ يٍّٓههؽ افتقحٔههد وٓ ذوط افًٌههٚدة، اهلل يَههقل يف افَههرنن افُههريؿ و

 [373]األنعرررا   ﴾ُؿهههْؾ إِن  َصهههالِ  ﴿أيهههٜ، فُهههـ أـثرٕهههٚ ٓ يٍّٓٓهههٚ وبٚفتهههٚيل ٓ يىٌَٓهههٚ 

ُِل ﴿صال  مٍٓقمف،  ًُه ُٕ مهٚ مًْهك ًٕهُل؟ ذبٔحتهل،  [373]األنعرا  ﴾إِن  َصالِ  َو

ٚدَِغَ  َوحَمَْٔهههَٚي ﴿ ههه ًَ ِ  هللِ ِ َرب  اْف يهههَؽ َفهههفُ ﴿ [373]األنعرررا  ﴾َومَمَههٚه ، [371ا  ]األنعررر﴾ٓ َذِ

ضٔههههٛ إٔههههٝ تَههههقل: إٔههههٚ ٕههههذرت افذبٔحههههٜ إػ شههههٔدي صههههًٔٛ، وهههههذا فًٌههههد افَههههٚدر، 

وافًههههٔدة زيْههههٛ واحلًههههغ .. إفههههخ، هههههذا ـِههههف إذاك بههههٚهلل ظههههز وجههههؾ، ٕن اهلل ؿههههرن 

َي ﴿افًْههههههههُٜٔ مههههههههع افهههههههههالة، ؾَههههههههٚل:  َٔهههههههٚه ِل َوحَمْ هههههههُه ًُ ُٕ ِ  هللِ ِ َرب   إِن  َصههههههههالِ  َو َومَمَهههههههٚه

ًَٚدَِغَ  ... شمًِهقن مهـ ذبهح فٌهر اهلل»، وافرشقل ظِٔف افًالم يَقل: [373]األنعا  ﴾اْف

ماليههههههغ ادًههههههِّغ ينههههههٓدوا أن ٓ إفههههههف إٓ اهلل وأن حمّههههههدًا رشههههههقل اهلل، ويهههههههِقا 

مهٚ ؾٚئهدة ويهقمقا ويُّـ يَقمقا افِٔؾ وافْٚس ٕٔٚم، فُهـ ظَٔدتهف خهراب يٌهٚب،  

صؾ افنٓٚدة افتل يدخؾ ادًهِؿ إػ اإلشهالم افهالة وؿد  أذك بٚهللر ٕٕف يف إ

مههٚ ؾّٓٓههٚ قـٍٓههؿي افُههٚؾر إٔههف يههدخؾ اإلشههالم بنههٓٚدة أن ٓ إفههف إٓ اهلل، فُههـ هههذا 

يُّـ يرجع جده صحٚع مـ أتٌهٚع افرشهقل  مًِؿابـ  مًِؿابـ  مًِؿادًِؿ ابـ 

هلل، ثهؿ ظِٔف افًالم، مٚ ؾٚئدة ظٚش ههذه افًهْغ ـِٓهٚ وههق ٓ يٍَهف مًْهك ٓ إفهف إٓ ا

ًٚ، دٚذا؟ ٕٕف مٚ ؾٓؿ افًٌٚدة افتل ٓ يًٌهد هبهٚ إٓ اهلل  إن ؾَف ذفؽ وؾٓؿ ـٍر بف ظِّٔ

 مٚ هل هذه افًٌٚدة.

ومٚ أـثر مٚ ترى أن احلِهػ بٌهر اهلل ظهذ ؽهر هدايهٜ، ٕدٕهك مْٚشهٌٜ، بحٔهٚ  

بحٔٚة أمل بهرأس أع بهرأس جهدي، ويُّهـ مهٚ ؾهُٔؿ واحهد إٓ وؿهرأ ؿهقل افرشهقل 

ؾهه٘ذًا: هههذا اإليههامن افههذي هههق افههرــ  شمههـ حِههػ بٌههر اهلل ؾَههد أذك»افًههالم:  ظِٔههف

إول دههٚ شههٖل جزيههؾ افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههٚ اإليههامن؟ ؿههٚل: اإليههامن أن تههٗمـ 



 نضائح جلناعة التبليغ --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

700 

بٚهلل، ؾٖول اإليامن بٚهلل أن تٗمـ بقحدإٔتف يف ذاتف ويف ظٌٚدتهف ويف صهٍٚتف، افٔهقم 

دنٚيخ يىًِقن ظذ افٌٔٛ، وٕحـ ظْدٕٚ ماليغ مـ افهقؾٜٔ يًتَدون أن بًض ا

يف افنههٚم ـههٕٚقا افتالمههذة ادًههٚـغ يَههقل: إٔههٚ أحٌٌههٝ افنههٔخ ظههـ ـنههػ صههٚؾف يف 

ـهههههقا افنهههههٔخ مهههههع رب  ؿٌِهههههل، واهلل ؿهههههٚل ظِهههههٔؿ بهههههام يف افههههههدور رب افًهههههٚدغ، ذ 

افًٚدغ إٔف يىِع ظذ مٚ يف ؿٌِف، أراد أن يًٖفف شٗال، وإذا افنهٔخ بٚوبهف بهدون 

 ٖفف، ...، هذا ذك بٚهلل ظز وجؾ.مٚ يً

ظْههههدك ؿهههههٔدة افٌقصههههري افتههههل ٓ يههههزال ـٌههههٚر ادنههههٚيخ يف هههههذا افههههٌالد وؽههههره 

وا ؾٔٓٚ ؿهٔدة افٌقصهري، ؤقىقا ذبٜ ادٚء يف افقشط ويًِّقا حَِٜ ذـر ويَر

 وؾٔٓٚ افٍُر افكيح افذي يَقل:

 فإن  أث جأ دا ياأدىور و  أر

 

 

 و ث  ل  ك  لا يال ح ويا لا 

 هذا خىٚب فِرشقل ظِٔف افهالة وافًالم:  

 ومـ ظِقمؽ  ؾ٘ن مـ جقدك افدٕٔٚ وض ٚ

افهههذي يًهههري افٌِهههٜ افًربٔهههٜ يٍٓهههؿ )مهههـ( ههههذه تًٌٔوهههٜٔ يًهههّقهٚ، يًْهههل: بًهههض 

ظِقمههؽ يههٚ رشههقل اهلل ظِههؿ افِههقح وافَِههؿ، هههذا افٍُههر افكههيح مههع ذفههؽ ضٚمههٜ .... 

جههههؾ كههههؾ ؾٔٓههههٚ برـههههٚت هههههذه يتٌههههٚرـقا يف هههههذا افٍُههههر، يوههههًقا ذبههههٜ ادههههٚء مههههـ أ

اجلًِٜ، مٚ هل ههذه اجلًِهٜ؟ إذاك بهٚهلل ظهز وجهؾ، مهٚ شهٌٛ ههذا يهٚ أخهل؟ شهٌٌف 

أن ادًهههِّغ فًٔهههقا مًهههِّغ، ههههٗٓء مًهههِّغ، ٕن... ـهههٚؾر إذا ؿهههٚل ٓ إفهههف إٓ اهلل 

ؿحمّههد رشههقل اهلل صههٚر  ، فُههـ ـثههر مههـ هههٗٓء ادًههِّغ ميِههقمغ مههـ ؿٌههؾ مًهِه

ؾ ظِامؤهههؿ، ٕ ههؿ ٓ يؼههحقن  ههؿ مًْههك هههذه افُِّههٜ دظههٚ ؿ، ميِههقمغ مههـ ؿٌهه

مههـ ؿههٚل ٓ إفههف إٓ اهلل »افىٌٔههٜ افتههل هههل مٍتههٚح دخههقل اجلْههٜ ـههام ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

ًٚ مـ دهره أي: يقم افَٔٚمٜ، فق ـٚن مرتُٛ افتًهًٜ وافتًهًغ ادًههٜٔ   شًٍٕتف يقم
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ف صٓٚدة ٓ إفف إٓ اهلل، مـ افٌُٚئر يدخؾ افْٚر ويتىٓر ويتًذب مٚ صٚء اهلل، ثؿ تْجٔ

ًٚ، ًٕهؿ،  فُـ أي صٓٚدة هذه؟ إٔؽ تٗمـ بًّْٚهٚ أوًٓ، ثؿ ؽر مٍٓقمٜ بًّْٚههٚ ثٕٚٔه

ًٚ، ههههذه ادًهههٚين ـِٓهههٚ  ًٚ صهههحٔح ًٚ ومىٌَهههٜ تىٌَٔههه ٓزم تُهههقن مٍٓقمهههٜ ؾٓهههاًم صهههحٔح

إمههٜ اإلشههالمٜٔ مههش بههس  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، إمههٜ اإلشههالمٜٔ بحٚجههٜ أن يٍّٓقهههٚ، 

ًٚ إٓ وبًد ذفؽ ـهؾ ؾه رد يهدظق إفٔٓهٚ بحًهٛ مهٚ بٌِهف مهـ افًِهؿ، وٓ يُِهػ اهلل ًٍٕه

 وشًٓٚ.

أمههٚ ًْٕههك ٕحههـ حٚفْههٚ وًَٕههد ٕنههتٌؾ بٌرٕههٚ واهلل هههذا ٓ يًٍِههف إٓ إًٕههٚن مٌٍههؾ 

يًْههل: مٌٍههؾ يف أحههط درجههٚت افٌٍِههٜ، دههٚذا؟ ابههدأ بًٍْههؽ، افؼههع هُههذا ظِّْههٚ، 

ههههههههه﴿ؿهههههههههرنن وشهههههههههْٜ،  َِ ـَ نَمُْهههههههههقا َظ هههههههههِذي ٚ اف  ههههههههه َ ٚ أهَيُّ ـْ َوهههههههههؾ  إَِذا َيههههههههه ْؿ َمههههههههه ـُ ههههههههه ٓ َيُيُّ ْؿ  ُُ ههههههههه ًَ ٍُ ْؿ إَٔ ُُ ْٔ

تًِؿ وظِؿ، اشهتجٚبقا ؾٌٓهٚ، مهٚ اشهتجٚبقا ٓ ييهـؿ مهـ وهؾ  [313]المائدة ﴾اْهتََدْيتُؿْ 

 إذا اهتديتؿ، ؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف. 

افقههء افههذي حُٔههٝ ظْههف إٔههف يههَْص  ٚظههٜ افههدظقة افًِههؿ أو افًِههامء  مداخِهٜ:

مْف أـثر رء داخؾ إردن، أمٚ يف بهالد خهٚرج ههذه هذا مقجقد، وخٚصٜ ٕنُل 

افٌالد احلّد هلل وجدٕٚ ظِامء ـثر، وفُـ يف داخؾ هذا افٌِد يَْص هذا يٚ صهٔخ، 

أمهههٚ ؾٔههههف رء ثههههٚين وهههههق ظِّٔهههٜ ظههههدم ترـٔههههزهؿ ظههههذ ـِّهههٜ افتقحٔههههد هههههذا افقههههء 

دد يتههدربقا ينههٌِقا أوؿههٚ ؿ مهه ـ إشههٚد افههذي .... وخٚصههٜ ظْههدمٚ يُههقن ؾٔههف ُجهه

بُهههرة يف افههههٌٚح افًهههٚظٜ تًهههًٜ افههههٌٚح إػ مهههٚ ؿٌهههؾ صهههالة افيٓهههر بْههههػ شهههٚظٜ، 

افهههذي ههههق افتهههدرب ظهههذ شهههٝ صهههٍٚت، مهههـ ههههذه افههههٍٚت أوًٓ: افَٔهههغ ادتّثهههؾ 

بٚفُِّٜ افىٌٜٔ ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشهقل اهلل، تًٍهرهٚ أي: ٓ مًٌهقد بحهؼ إٓ اهلل 

، ههههذه ¢. إٓ ضريهههؼ افرشهههقل ـهههام ذـهههرت، وٓ ضريهههؼ تقصهههِْٚ إػ مروهههٚت اهلل..

 أول صٍٜ .
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 هذا حؼ. افنٔخ:

مـ افهٍٚت افتهل يتهدربقا ظِٔٓهٚ يف ههذا اخلهروج. تهٖ  افههٍٜ افثٕٚٔهٜ  مداخِٜ:

 افتل هل افهالة، بٚب اخلنقع واخلوقع، افهٍٜ افثٚفثٜ افتل هل افًِؿ.

ظٍههقًا، بههس افهههالة أخههل يدٕههدٕقا حههقل اخلنههقع واخلوههقع، فُههـ مههٚ  افنههٔخ:

حقل صٍٜ افهالة ادٌَقفٜ ظْد اهلل، ٕن افرشقل ظِٔف افًهالم ـهٚن يَهقل:  يدٕدٕقا

إػ أن  شإن افرجههؾ فٔهههع افهههالة مههٚ يُتههٛ فههف مْٓههٚ إٓ ظؼهههٚ تًههًٓٚ ثّْٓههٚ...»

. ؾٓههذا إذا مههٚ وههّّْٚ إػ حههض افْههٚس ظههذ اخلنههقع شٕهههٍٓٚ»ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

واجٌٚ هههٚ مهههٚ ُٕهههقن ـِّْهههٚ واخلوهههقع هلل يف افههههالة إتَهههٚن افههههالة ظهههذ أرـٚ هههٚ و

 افقاجٛ افذي أخذ ظذ أهؾ افًِؿ.

 ٓ صؽ يف ذفؽ. مداخِٜ:

فُهـ ههؿ مهٚ يًٍِهقن ههذا يهٚ أخهل، ؾٔجهٛ إٔهٝ واحهد مثهؾ حُٚيتهؽ إٔهف  افنٔخ:

يههذـر هههٗٓء إٔههف ٓ يٍُههل ٕوههٔع مخههس دؿههٚئؼ ظؼهه دؿههٚئؼ ظؼههيـ أـثههر أؿههؾ حههقل 

 أن تٗخذ افهالة ـُؾ، جٕٚٛ واحد ؾَط ممٚ يتًِؼ بٚفهالة وهق اخلنقع، وإٕام

وفٔس ضوري  يٗخذ هذا مـ ـتٚع أو مـ ـتٚب ؽري، يٖخذوٕف مـ ـتٛ افًْٜ 

 وهل مُتقبٜ.

 ضٔٛ إٔٝ تَقل: إٔف وجدت ظِامء هْٚك فُـ هْٚ مٚ ؾٔف ظِامء.

 ؾٔف فُـ أؿالء. مداخِٜ:

ًٕههؿ ًٕههؿ، هْههٚك هههؾ ـْههٝ تًههّع افٌحههٞ يف افتقحٔههد وإٔقاظههف تقحٔههد  افنههٔخ:

 حٔد إفقهٜٔ تقحٔد افهٍٚت، مٚ أظتَد هذا؟افربقبٜٔ تق

ٕحـ ـٕٚٝ جًِتْٚ إٔٝ تًري يُّـ ٕجِس يف هذا ادًهجد يهقم أو  مداخِٜ:
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يقمغ وْٕتَؾ، يًْل: ممُهـ ًٕهّع درس أو بٔهٚن ٕههػ شهٚظٜ شهٚظٜ شهٚظتغ بهس 

 فٔس أـثر.

ًٕؿ، فُـ إٔٚ أؿقل ـٖصقل افدظقة، ـؾ دظقة  هٚ أصهق ٚ، يًْهل مهثالً:  افنٔخ:

افهههدظقة افًهههٍِٜٔ مهههٚ أصهههق ٚ؟ افرجهههقع إػ افُتهههٚب وافًهههْٜ ومهههْٟٓ افًهههِػ ههههذه 

افهٚفح، ثالثٜ أصٔٚء: افُتٚب وافًهْٜ وظهذ مهْٟٓ افًهِػ افههٚفح، ههذه أصهق ٚ 

ـٖشهٚس، بًهديـ يهٖ  افتٍههٔؾ بهدًأ مههـ افًَٔهدة إػ ـٍٔٔهٜ افىًهٚم وافؼهاب وٕحههق 

ٚ آظتْهٚء بٚفتقحٔهد هبهذا ذفؽ، ـؾ هذا يف افًْٜ، ؾٖصقل دظقة افتٌِٔغ مٚ أطهـ ؾٔٓه

ًٚ مْهههف، وافهههذي بهههف يْجهههق ادًهههِؿ ظْهههد اهلل تٌهههٚرك  افتٍههههٔؾ افهههذي ذحهههٝ فُهههؿ جٌٕٚههه

وتًهههٚػ، فهههٔس ههههذا مهههـ أصهههقل دظهههقة افتٌِٔهههغ ٓ هْهههٚ وٓ هْهههٚك، ؾٚدنهههُِٜ فًٔهههٝ 

منههُِٜ إٔههف مههٚ ؾٔههف ظْههدٕٚ هْههٚ ظِههامء ـثههريـ ـههام تَههقل إٔههٝ بٔههْام هْههٚك ؾٔههف ظِههامء 

نههُِٜ، أن فههق ؾههرض أضب فههؽ مثههٚل: فههق ؾههرض ـتههٚب ـثههريـ، فًٔههٝ هههذه اد

ًٚ ظذ ـؾ ؾرد مهـ أؾهراد  صٍٜ صالة افٌْل أو ؽره ممٚ هق ظذ مْٓجف، وجًؾ فزام

 ٚظههٜ افتٌِٔههغ إٔههف يتّثههؾ صههٍٜ افهههالة مههـ هههذا افُتههٚب، أٓ تههرى مًههل أن  ٚظههٜ 

ـِٓهههؿ افتٌِٔهههغ مهههٚ ؾٔهههف ؾهههرق بهههغ ا ْهههدي وافٌٚـًهههتٚين وافزتٌهههٚيل ادًهههِؿ.. إفهههخ، 

شههُٔقٕقا ظههذ صههالة واحههدة، دههٚذا؟ ٕٕههف ؾههرض ظِههٔٓؿ مههْٟٓ أ ههؿ يٖخههذوا مههثالً 

افهالة مـ هذا افُتٚب، أو ـام ههق واؿهع أن مهثالً ريهٚض افههٚحلغ ؾهرض ظهذ 

 ٚظٜ افتٌِٔغ أ هؿ يتٌْهقا ـهؾ أحٚديهٞ ريهٚض افههٚحلغ مهع افٍٓهؿ افههحٔح وفهق 

مههـ أؾههراد  ٚظههٜ افتٌِٔههغ، فههٔس  ب٘بههٚز  ههٚ، راح يهههر وحههدة ؾُريههٜ بههغ ـههؾ ؾههرد

مقجقد هذا افقء، وفذفؽ هذا مـ إصٔٚء افذي يْهح  ٚظٜ افتٌِٔهغ أن تهدخؾ 

 يف برٕٚمٓؿ.

 هذا رء ضٔٛ . مداخِٜ:
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بههههٚرك اهلل ؾٔههههؽ، وإٔههههٚ أظِههههؿ أن هههههذا فههههٔس ؾَههههط يًْههههل فههههٔس داخههههؾ يف  افنههههٔخ:

ْههقرة، وـْههٝ ادههْٟٓ، بههؾ هههؿ ٓ يًٍِههقن، إٔههٚ ظنههٝ ثههالث شههْقات يف ادديْههٜ اد

أرى أرى دظٚ ؿ يف ادًجد افٌْقي، مٚ يدٕدٕقا حقل افتقحٔد، مع  أ ؿ يف ظَر 

ظ ؿِهٔالً مهـ افُهالم حهقل بًهض   ٍ تََح دار افتقحٔد هْهٚك، هْهٚ مهثالً ممُهـ اإلًٕهٚن يَه

ادًههٚئؾ، مههثالً: أضب فههؽ مثههٚل، افتقشههؾ بٌههر اهلل يههٗدي مههع ـثههر مههـ افًٚمههٜ إػ 

تًههٚػ، هْههٚ بًههٌٛ أن اجلههق مههٚ هههق جههق تقحٔههدي مثههؾ مههٚ هههق اإلذاك بههٚهلل تٌههٚرك و

مههثالً يف افًههًقديٜ، ربههام اإلًٕههٚن افههداظل افههقاظظ ادرصههد يتحٚصههك إٔههف يههتُِؿ يف 

ًٚ يف افهههزمـ إخهههر ـهههام ههههق يف  مثهههؾ ههههذا ادقوهههقع، أمهههٚ هْهههٚك ... افتقحٔهههد تَريٌههه

افٌحهقث  افزمـ إول زمـ افرشقل ظِٔهف افًهالم، مهع ذفهؽ ٓ يدٕهدٕقن حهقل ههذه

ًٚ، دٚذا؟  إضالؿ

ٕٕهههف فهههٔس داخهههؾ يف مهههْٓجٓؿ، ؾهههْحـ ٕريهههد ٕوهههٔػ إػ مْٓهههٚج دظهههقة  ٚظهههٜ 

افتٌِٔههغ آظتْههٚء بههام اظتْههك بههف افرشههقل ظِٔههف افًههالم ضِٔههٜ حٔٚتههف ادٌٚرـههٜ يف مُههٜ 

ُؽقَت  أَنِ ﴿ هٚه ٌُههقا افى 
ِ ٌُههُدوا اهلل َ َواْجتَْ ٝ ؾًٌههٚدة اهلل واجتْههٚب افىههٚؽقت فتثٌهه ،[17]النحرر  ﴾اُْظ

هذه افًَٔدة يف افَِقب كتٚج إػ شْغ، خٚصٜ مع إظٚجؿ، خٚصهٜ مهع افًهرب 

ًٚ، ؾًهدم  افذيـ اشهتًجّقا صهٚروا ظجهاًم، وابتًهدوا ظهـ ؾٓهؿ اإلشهالم ؾٓهاًم صهحٔح

اظتْههههههٚؤهؿ هبههههههذه افْٚحٔههههههٜ يف افقاؿههههههع هههههههق ممههههههٚ بههههههٛ أن يدٕههههههدن حههههههقل ٕهههههههحٓؿ 

 وتذـرهؿ بذفؽ إن صٚء اهلل.

ذـر فؽ اثْغ، افتل يتٌْق ٚ هق افُالم افًٝ صٍٚت هق بغ  مداخِٜ:أبق فٔذ  

رك بٚفٌٚؿل حتك إذا ـٚن ظْدك تًِٔؼ ظِٔٓؿ؟ ًـّ  فق يٌغ فؽ، وَيذ

: إوػ: ـِّهٜ افتقحٔهد ٓ إفهف إٓ اهلل حمّهد رشهقل اهلل، افثهٚين: مداخِٜ أخرى

افهههالة بٚخلنههقع واخلوههقع، وافهههٍٜ افثٚفثههٜ: افًِههؿ مههع افههذـر، افههذـر افههذي ورد 
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، وافهٍٜ افرابًٜ: إـرام ادًهِّغ حتهك تتقفهد بهف ظهذ ؽهرار حٔهٚة ¢افرشقل ظـ 

، وافهههٍٜ اخلٚمًههٜ هههل ¢افهههحٚبٜ ريض اهلل ظْههف افتههل ـٕٚههٝ يف ظٓههد افرشههقل 

اإلخههههالص، وهههههذا أهههههؿ رء، أن تُههههقن  ٔههههع هههههذه إظههههامل تُههههقن خٚفهههههٜ هلل 

، هذه افهٍٚت تًٚػ، افهٍٜ افًٚدشٜ هل: افدظقة إػ اهلل واخلروج يف شٌٔؾ اهلل

ًٚ تربقا ظِٔٓٚ يف أثْٚء اخلروج.  افًتٜ افتل تَريٌ

 مٚ ادَهقد بٚفًِؿ، أيش ؿِٝ افًِؿ ومٚذا؟ افنٔخ:

 افًِؿ مع افذـر. مداخِٜ:

 مٚ ادَهقد بٚفًِؿ؟ افنٔخ:

ظِههؿ افههديـ، أن ًِٕههؿ مههٚ هلل ظِْٔههٚ خههالل إربًههٜ وافًؼههيـ شههٚظٜ، مههٚ  مداخِههٜ:

 ادىِقب مْٚ.

 مش داخؾ يف ظِؿ افًَٔدة؟ يًْل: افنٔخ:

 ...إصؾ، إذا  ـؾ مقجقديـ افًَٔدة ـؾ رء، افًَٔدة هل إشٚس مداخِٜ:

هبذا افُالم صهحٔح فُهـ فهٔس ٕهٚبع مهـ مهْٟٓ افهدظقة، ههذه ادنهُِٜ،  افنٔخ:

هههذا افُههالم صههحٔح فُههـ فههٔس ٕههٚبع مههـ مههْٟٓ افههدظقة، يًْههل: أن افًِههؿ يًِّههقن 

ِ ّقن افًَٔدة، يًِّقن  افتقحٔد بٖؿًٚمف افثالثٜ؟ ؾٓؾ يً

ِ ّقن، يًِّقن قمٚي ؾٔف بٔٚن ظٚم فِْٚس مداخِٜ:  ٓ، ٓ يً

 ٓ يٍُل افٌٔٚن افًٚم ٓ يٍُل. افنٔخ:

 افتًِٔؿ مثالً يف حَِٚت تًِٔؿ أو ـذا، ؾٓذا ٓ... مداخِٜ:

ؿ: إن افتٌِٔههغ وافههدظقة إػ اهلل واجههٛ ظههذ ـههؾ مداخِههٜ أخههرى ؾههٔام يًِههؿ،  مًهِه
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ظـ شٌٔؾ افدظقة ٓ يٌٌْل إٓ فًَِٚل افهذي يهتًِؿ قيه ًٍٕهف جٔهدًا وأمٚ اخلروج 

 حتك يٗهِف إٔف قيدظق افْٚسي.

 ًٕؿ أحًْٝ. افنٔخ:

 . : .. : .. (3/ 22) اهلدى والنور /
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  ¢أٍنية التػبُ بالييب

 ِسمذيي:قؿٚل اإلمٚم يف مَدمٜ اتك افنامئؾ ف

ٚ إػ افتًري  ًً إْٕل ٕرجق اًِهٚ أن يُقن هذا افُتٚب هٚدًيٚ فًِِّّغ  ٔ

مههـ اخلِههؼ افُههريؿ، ومههٚ ـههٚن متحًِٔههٚ بههف مههـ افنههامئؾ  ¢ظههذ مههٚ ـههٚن ظِٔههف ٌْٕٔههٚ 

افُريّٜ، ؾهٔحِّٓؿ ذفهؽ ظهذ آهتهداء هبديهف، وافتخِهؼ بٖخالؿهف، وآؿتٌهٚس مهـ 

أن يًْههقا ؿههقل اهلل تٌههٚرك وتًههٚػ: فَههد ـههٚن ٕههقره، يف زمههـ ـههٚد ـثههر مههـ ادًههِّغ 

، شوافٔهقم أخهر وذـهر اهلل ـثهًرا فُؿ يف رشقل اهلل أشقة حًْٜ دهـ ـهٚن يرجهق اهلل

 ¢وؾٔٓؿ بًض اخلٚصٜ مـ بًض افدظٚة وؽرهؿ، افذيـ زهدوا ظهـ آئتًهٚء بهف 

يف ـثهههر مهههـ هديهههف وأدبهههف، ـتقاوهههًف يف فٌٚشهههف، وهديهههف يف ضًٚمهههف وذابهههف وٕقمهههف 

د ادتًٌهغ فًهْتف يف اتٌٚظهف وص يف بًهض  ¢التف وظٌٚدتف، بؾ وجد ؾهٔٓؿ مهـ ُيزه ه

ٚ هه ًً وتَهههر افثٔههٚب إػ مههٚ ؾههقق افًٌُههغ، ويًتههزون  ،ذفههؽ، ـٕٚـههؾ وافؼههب جٚف

 ذفؽ تندًدا ومًٍْرا فٌر ادًِّغ ظـ اإلشالم.

 .(10خمتصر الشمائل احملمدية )ص
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 بياٌ حله التػبُ باللفاز

 ذوط اجلٌِٚب افؼظل فِّرأةي: قذـر اإلمٚم وّـ

 :)أن ٓ ينٌف فٌٚس افُٚؾرات(: افؼط افًٚبع

افتنههٌف بٚفٍُههٚر  –رجههًٚٓ وًٕههًٚء  –دههٚ تَههرر يف افؼههع إٔههف ٓ بههقز فًِّههِّغ 

ؿٚظههدة ظئّههٜ يف  شههقاء يف ظٌههٚدا ؿ أو أظٔههٚدهؿ أو أزيههٚئٓؿ اخلٚصههٜ هبههؿ . وهههذه

حتههك افههذيـ  ـثههر مههـ ادًههِّغ شههػ افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ خههرج ظْٓههٚ افٔههقم  مههع إ

ًٚ َْ ًْ يُ  ًٚ ٕهقائٓؿ، أو إجراؾ قن مْٓؿ بٖمقر افديـ وافدظقة إفٔف ه جٓالً بديْٓؿ، أو تًٌ

ٚب ذل ٌمع ظٚدات افًكه احلهٚض وتَٚفٔهد أوربهٚ افُهٚؾرة، حتهك ـهٚن ذفهؽ مهـ أشه

هه ﴿ادًههِّغ ووههًٍٓؿ، وشههٔىرة إجٕٚههٛ ظِههٔٓؿ، واشههتًامرهؿ  ٌَ َٓ ُي ٚ إِن  اهللَ  ُ َمهه ر 

ؿْ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ بِ ُ ر  ٌَ ْقٍم َحت ك ُي ََ
 فق ـٕٚقا يًِّقن. [33ال:عد ] ﴾بِ

هه ًْ ويٌٌْههل أن  يُ  ؿ أن إدفههٜ ظههذ صههحٜ هههذه افَٚظههدة ادّٓههٜ ـثههرة يف افُتههٚب َِ

وافًههْٜ، وإن ـٕٚههٝ أدفههٜ افُتههٚب مِّههٜ ر ؾٚفًههْٜ تٍنهههٚ وتٌْٔٓههٚ ـههام هههق صههٖ ٚ 

 دائاًم.

 :(78 – 70ًٚػ يف) اجلٚثٜٔ : ؾّـ أيٚت ؿقفف ت

ٔ ٌَهِٚت ﴿ -7 ـَ افى 
َة َوَرَزْؿَُْٚهْؿ مِه ٌُق  َؿ َوافُّْ ُْ ائَِٔؾ افُِتََٚب َواحلُ ْد َنَتَْْٔٚ َبِْل إِْهَ ََ َوَف

دِ  ًْه ـْ َب
ٓ  ِمهه قا إِ ٍُه َِ اَم اْختَ ِر َؾهه ـَ إَمْه

ٚدََِغ . َوَنَتَْْٔهُٚهْؿ َبٔ َْههٍٚت مِه هه ًَ َذ اف َُْٚهْؿ ظَه ِْ ٚ  َوَؾو ه َمهه

قَن  ٍُه تَِِ ُٕقا ؾِٔهِف َجْ ٚ ـَ ِٜ ؾِٔاَم  ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ يِض َبَْْٔ َْ َؽ َي ْؿ إِن  َرب  ُٓ ًٔٚ َبَْْٔ ٌْ ُؿ َب ِْ

ًِ َجَٚءُهُؿ اف
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قنَ  هه ُّ َِ ًْ َٓ َي ـَ  ِذي هه َقاَء اف  َٓ َتت ٌِههْع َأْههه ٚ َو هه َٓ ًْ ٌِ ِر َؾٚت  ـَ إَْمهه
ٍٜ ِمهه هه ًَ ي َذ َذِ َْههَٚك َظهه ِْ ًَ  ﴾. ُثههؿ  َج

 .[38 الجاثية]

 (: 8ؿٚل صٔخ اإِلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يف )آؿتوٚء()ص

أخههز شههٌحٕٚف وتًههٚػ إٔههف إًٔههؿ ظههذ بْههل إهائٔههؾ بههًْؿ افههديـ وافههدٕٔٚ، وأ ههؿ »

ًٚ مهـ بًوهٓؿ ظهذ بًهض، ثهؿ جًهؾ حمّهدًا  ظهذ  اختٍِقا بًد ملء افًِهؿ بٌٔه

أهقاء افذيـ ٓ يًِّقن، تٌٚظٓٚ، و ٚه ظـ إتٌٚع ٚذيًٜ مـ إمر ذظٓٚ فف وأمره ب

قاؤهؿ ( : ههق مهٚ  وؿد دخؾ يف قافذيـ ٓ يًِّقن ي ـؾ مهـ خهٚفػ ذيًتهف ، و) أهْه

هيقوٕههف، ومههٚ ظِٔههف ادؼههـقن مههـ هههدهيؿ افيههٚهر، افههذي هههق مههـ مقجٌههٚت ديههْٓؿ 

تٌههٚع دهٚ هيقوٕههف، و ههذا يٍههرح اافٌٚضهؾ، وتقابههع ذفههؽ ؾٓههؿ هيقوٕهف ، ومههقاؾَتٓؿ ؾٔههف 

ًهِّغ يف بًهض أمهقرهؿ وينهون بهف، ويهقدون أن فهق بهذفقا افُٚؾرون بّقاؾَٜ اد

تٌههٚع أهههقائٓؿ، وأظههقن اوفههق ؾههرض أن فههٔس افًٍههؾ مههـ  ،مههًٚٓ ظيههٔاًم فٔحهههؾ ذفههؽ

ظههذ حهههقل مروههٚة اهلل يف ترـٓههٚ، وأن مههقاؾَتٓؿ يف ذفههؽ ؿههد تُههقن ذريًههٜ إػ 

وأي إمهههريـ  شمهههـ حهههٚم حهههقل احلّهههك أوصهههؽ أن يقاؿًهههف»مهههقاؾَتٓؿ يف ؽهههره ؾههه٘ن 

 ر حهؾ ادَهقد يف اجلِّٜ، وإن ـٚن إول أطٓر.ٚنـ

 ي: 73 – 70ومـ هذا افٌٚب ؿقفف تًٚػ يف ق افرظد : 

ـْ ُيُُِْْر ﴿ -7 ـَ إَْحَزاِب َم ِزَل إَِفَْٔؽ َوِم ْٕ َرُحقَن بِاَم ُأ ٍْ ـَ َنَتَُْْٔٚهُؿ افُِتََٚب َي ِذي َواف 

ٌُههَد اهللَ ْرُت َأْن َأْظ ههاَم ُأِمهه  ٕ ْؾ إِ ُف ُؿهه َوهه ًْ َذفَِؽ  َب هه ـَ َُِب . َو ق َوإَِفْٔههِف َمهه َك بِههِف إَِفْٔههِف َأْدُظهه َٓ ُأْذِ َو

ـَ اهللِ 
َؽ ِمهه ٚ َفهه ِؿ َمهه هه ِْ

ًِ ـَ اف
َٚءَك ِمهه َدَمٚ َجهه هه ًْ َقاَءُهْؿ َب َٝ َأْههه هه ًْ ٌَ ـِ ات 

ئِ اًم َظَربًِّٔههٚ َوَفهه هه ُْ َزْفَْههُٚه ُح ْٕ َأ

َٓ َواٍق  ـْ َويِلة َو  .[11ال:عد ] ﴾ِم

تَههدم ذـههره وهههؿ إحههزاب اهلل أظِههؿ إػ مههٚ و –وافوههّر يف قأهههقاَءهؿي يًههقد 

ًٚ مهـ افَهرنن مهـ هيهقدي أو  افذيـ يُْرون بًوف، ؾدخؾ يف ذفؽ ـؾ مـ إُٔهر صهٔئ
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ـَ ﴿ٕكاين ؽر  ٚ، وؿهد ؿهٚل تًهٚػ: 
َٚءَك مِه ٚ جَه ِد مَه ًْه ـْ َب

َقاَءُهْؿ مِه َٝ َأهْه ًْه ٌَ ـِ ات 
ئِ َوفَه

ِْؿِ  ًِ   .﴾اف

ديهههْٓؿ ر إتٌهههٚع ٕههههقائٓؿ، بهههؾ  ومتهههٚبًتٓؿ ؾهههٔام جتههههقن بهههف مهههـ ديهههْٓؿ وتقابهههع

 .شقهؾ إتٌٚع أهقائٓؿ بام هق دون ذفؽ

 ي:  70وؿٚل تًٚػ يف ق احلديد : 

7- ﴿ َٓ ـَ احلَههؼ  َو
َزَل ِمهه هه َٕ  ٚ ِر اهللِ َوَمهه ـْ ِذ

ْؿ فِهه ههقهُبُ ُِ َع ُؿ َنهه ـَ َنَمُْههقا َأْن َ ْ ِذي هه  ِ
ِْٖن فِ َأََلْ َيهه

ـْ َؿٌْهه 
ـَ ُأوُتههقا افُِتَههَٚب ِمهه ِذي هه ٚف  ـَ ههقا  ُٕ ق ُُ ثِههٌر َي ـَ ْؿ َو ههقهُبُ ُِ ْٝ ُؿ هه ًَ ََ ُد َؾ ُؿ إََمهه ِٓ ْٔ هه َِ ُؾ َؾَىههَٚل َظ

قنَ  َُ ْؿ َؾِٚش ُٓ   .﴾ِمْْ

 (:37ؿٚل صٔخ اإِلشالم )ص

ًٚ يف افْٓهل » ؾَقفف : ق وٓ َيُقٕقاي  ٌل مىِؼ ظهـ منهٚهبتٓؿ، وههق خهٚص أيوه

 .شظـ منٚهبتٓؿ يف ؿًقة ؿِقهبؿ، وؿًقة افَِقب مـ ثّرات ادًٚد

 ( :  770/  3تًٍر هذه أيٜ )  وؿٚل ابـ ـثر ظْد

 .شو ذا  ك اهلل ادٗمْغ أن يتنٌٓقا هبؿ يف رء مـ إمقر إصِٜٔ وافٍرظٜٔ

 ي:703ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ يف ق افٌَرة: 

ـَ ﴿ -3 ٚؾِِري هه َُ ِْ
قا َوفِ ًُ َّ ٚ َواْشهه هه َٕ ُيْر ْٕ قا ا قا َراِظَْههٚ َوُؿقُفهه قُفهه َُ َٓ َت ـَ َنَمُْههقا  ِذي هه ههٚ اف  َ ٚ َأهيُّ َيهه

 (:738/  7ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر )  ﴾َذاٌب َأفِٔؿٌ ظَ 

 هههك اهلل تًهههٚػ ظٌهههٚده ادهههٗمْغ أن يتنهههٌٓقا بٚفُهههٚؾريـ يف مَهههٚ ؿ وؾًهههٚ ؿ، »

وذفؽ أن افٔٓقد ـٕٚقا يًٕٚقن مـ افُالم مٚ ؾٔف تقريٜ دٚ يَههدوٕف مهـ افتَْهٔص ر 

ٚ، ويقرون بٚفرظقٕٜ، ظِٔٓؿ فًٚئـ اهلل، ؾ٘ذا أرادوا أن يَقفقا: اشّع فْٚ، ؿٚفقا: راظْ

َْٚ ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ًْ
ِّ
قَن شَه قفُه َُ ِف َوَي

ًِ ـْ َمَقاوِه َؿ ظَه
ِِه َُ ؾُهقَن اف ر  ُٚدوا ُقَ ـَ هَه ِذي ـَ اف ه

مِه
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ُٚفقا  ُهْؿ ؿَه ْق َأ    َوفَه
ـِ ي ًْهٚ يِف افهد  ًْ ْؿ َوَض ِٓ

َْتِ ًِه ْف َٖ ٍع َوَراِظَْهٚ َفًّٔهٚ بِ َّ ًْه ْرَ ُم ْع ؽَه َّ َوَظَهَْْٔٚ َواْش

َْٚ َوأَ  ًْ
ِّ
ِرِهْؿ َشهه هه ٍْ ُُ ُؿ اهللُ بِ ُٓ َْ هه ًَ ـْ َف

َقَم َوَفُِهه ا َ ُههْؿ َوَأْؿهه ْرً َٚن َخهه هه َُ ٚ َف هه َٕ ُيْر ْٕ ْع َوا َّ َْههٚ َواْشهه ًْ َض

ٓ  َؿِِٔاًل  ِمُْقَن إِ ْٗ  .ي30افًْٚء:ق ﴾َؾاَل ُي

ِ ّقا إٕهام يَقفهقن: َٖ ؿ ـهٕٚقا إذا شه  وـذفؽ جٚءت إحٚديهٞ بٚإِلخٌهٚر ظهْٓؿ به

ؾهٔٓؿ، وٓ يًهتجٚب  هؿ ظِْٔهٚ، وافٌهرض أن اهلل وإٕهام يًهتجٚب فْهٚ  ،(7)شوظُِٔؿ »

 .شتًٚػ  ك ادٗمْغ ظـ منٚهبٜ افُٚؾريـ ؿقًٓ وؾًالً 

 (:77هذه أيٜ مٚ اتكه ) ص  وؿٚل صٔخ اإِلشالم ظْد

ؿهٚل ؿتههٚدة وؽههره : ـٕٚههٝ افٔٓههقد تَقفهف اشههتٓزاًء، ؾُههره اهلل فِّههٗمْغ أن يَقفههقا »

ًٚ: ـٕٚهٝه افٔٓههق ل أيوهه ًؽ، يًههتٓزئقن بههذفؽ،  د تَههقل فٌِْههل مثههؾ ؿههق ؿ، وؿهٚه راظْهٚه شهّه

ههه ، ٕن وـٕٚههٝه يف افٔٓهههقد ؿٌٔحههٜه ، ؾٓهههذا يٌهههغ أن ههههذه افُِّههٜه ُ ِ ّقن ظههـه ؿق ههٚه َل ادًههِه

، دهٚه  ّغ َل تُهـه ؿٌٔحهٜه ، ومهـه ادًهِه ، وإن ـٕٚهٝه مهـه افٔٓههقد ؿٌٔحهٜه ٕقا يَقفق هٚه افٔٓههقد ـهٚه

 .شؽروٓؿـٚن يف منٚهبتٓؿ ؾٔٓٚ مـ منٚهبٜ افٍُٚر وتىريَٓؿ إػ بِقغ 

ويف افٌٚب نيٚت أخرى، وؾٔام ذـرٕٚ ـٍٚيٜ، ؾّهـ صهٚء افقؿهقي ظِٔٓهٚ ؾِْٔيرههٚ 

 (.37و  77و  73 -8)ص:  شآؿتوٚء»يف 

ؾتٌههههغ مههههـ أيههههٚت ادتَدمههههٜ أن تههههرك هههههدي افٍُههههٚر وافتنههههٌف هبههههؿ يف أظام ههههؿ 

وأؿقا ؿ وأهقائٓؿر مـ ادَٚصد وافٌٚيٚت افتل أشًٓٚ وجٚء هبٚ افَرنن افُهريؿ، 

بٌٔهههٚن ذفهههؽ وتٍههههِٔف فسمهههٜ، وحََهههف يف أمهههقر ـثهههرة مهههـ ؾهههروع  د ؿهههٚم افٌْهههل وؿههه

، وصًروا إٔف ظِٔف افؼيًٜ، حتك ظري ذفؽ افٔٓقد افذيـ ـٕٚقا يف مديْٜ افٌْل 

افًههالم يريههد أن جههٚفٍٓؿ يف ـههؾ صههٗو ؿ اخلٚصههٜ هبههؿ، ـههام روى إٔههس بههـ مِههؽ 

 ريض اهلل ظْف : 

                                                           

 . ( 770/  773/  7 ))افهحٔحٜ (( )ع فف مٚ أوردتف يفيف هذا اإلضالق ٕير ُيراج(7)
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ؾهههههٔٓؿ َل يٗاـِقههههههٚ، وَل بٚمًقههههههٚ يف  أن افٔٓهههههقد ـهههههٕٚقا إذا حٚوهههههٝ ادهههههرأة»

 ، ؾٖٕزل اهلل تًٚػ : افٌْل   افٌٔقت، ؾًٖل أصحٚب افٌْل 

ٔضِ  ﴿ َٚء يِف ادَِحههههه ههههه ًَ ْٚظتَِزُفقا افْ  َق َأًذى َؾههههه ْؾ ُههههه ِٔض ُؿههههه ـِ ادَِحههههه َؽ َظههههه َٕ َُٖفق هههه ًْ  ﴾َوَي

 . [333البق:ة ]

، ؾٌِهغ ذفهؽ شاصًْقا ـؾ رء إٓ افُْٚح» : إػ نخر أيٜ، ؾَٚل رشقل اهلل 

ًٚ إٓ خٚفٍْههٚ ؾٔههف، ؾجههٚء  افٔٓههقد، ؾَههٚفقا: مههٚ يريههد هههذا افرجههؾ أن يههدع مههـ أمرٕههٚ صههٔئ

أشههٔد بههـ حوههر، وظٌههٚد بههـ بؼهه، ؾَههٚٓ: يههٚ رشههقل اهلل إن افٔٓههقد تَههقل ـههذا وـههذا، 

حتهك طْْهٚ أن ؿهد وجهد ظِهٔٓام، ؾخرجهٚ،  أؾال ٕجٚمًٓـ؟ ؾتٌر وجف رشهقل اهلل 

، ؾٖرشؾ يف نثٚر ٚ، ؾًَٚ ٚ، ؾًرؾٚ أن َل  افٌْل ؾٚشتٌَِٓام هديٜ مـ فٌـ إػ

  .(7)شبد ظِٔٓام

                                                           

، وؿهٚل "صهحٔحٔٓام "( يف  777 -/  777/  7وأبهق ظقإهٜ )  ،( 703/  7جف مًهِؿ ) هأخر(7)

 :افسمذي

 ".حديٞ حًـ صحٔح"

(. ؿهههٚل صهههٔخ 750)رؿهههؿ  "صهههحٔح شهههْـ أع داود"وتُِّْهههٚ ظِٔهههف يف  ،وؿهههد أخرجهههف ؽهههرهؿ

 :"آؿتوٚء"اإلشالم يف 

احلديٞ يدل ظذ ـثرة مٚ ذظف اهلل فٌْٔف مـ اٚفٍٜ افٔٓقد، بؾ ظهذ إٔهف خهٚفٍٓؿ يف  ؾٓذا"

ًٚ إٓ خٚفٍْٚ ؾٔف"ظٚمٜ أمقرهؿ حتك ؿٚفقا:   . "مٚ يريد أن يدع مـ أمرٕٚ صٔئ

ومٌٕٚهههٜ  ،، وتهههٚرة يف وصهههٍٜتهههٚرة تُهههقن يف أصهههؾ احلُهههؿ –ـهههام شهههٌْْٔف  –ثهههؿ إن ادخٚفٍهههٜ 

مَٚربههٜ احلههٚئض يف  ؾ خقفٍههقا يف وصههٍف، حٔههٞ ذع اهللاحلههٚئض َل جههٚفٍقا يف أصههِف، بهه

مههٚ ذظههف اهلل ر  ، ؾِههام أراد بًههض افهههحٚبٜ أن يتًههدى يف ادخٚفٍههٜ إػ تههركؽههر حمههؾ إذى

 .تٌر وجف افرشقل

وهذا افٌٚب بٚب افىٓهٚرة ـهٚن ظهذ افٔٓهقد ؾٔهف أؽهالل ظئّهٜ، ؾٚبتهدع افْههٚرى تهرك ذفهؽ ـِهف 

ًٚ بال  ذع مـ اهلل، ؾٓهدى اهلل إمهٜ افقشهط بهام ذع  هٚ إػ افقشهط حتك أ ؿ ٓ يْجًقن صٔئ
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وأمهههٚ افًهههْٜ ؾٚفْههههقص ؾٔٓهههٚ ـثهههرة ضٌٔهههٜ يف تٖئهههد افَٚظهههدة ادتَدمهههٜ، وههههل ٓ  

 يف بههٚب واحههد مههـ أبههقاب افؼههيًٜ ادىٓههرة ـٚفهههالة مههثالً، بههؾ ؿههد تًههد ٚ كههتْح

دات، وهههل بٔههٚن وتٍهههٔؾ إػ ؽرهههٚ مههـ افًٌههٚدات وأداب وآجتامظٔههٚت وافًههٚ

دههٚ أ ههؾ يف أيههٚت افًههٚبَٜ وٕحقهههٚ ـههام ؿههدمٝ اإلصههٚرة إفٔههف. وهههٚ ٕحههـ أوٓء 

 ًٕقؿٓٚ بغ يديؽ ر فتُقن ظذ بهرة ؾٔام ذهٌْٚ إفٔف:

 ظـ أع ظّر بـ إٔس ظـ ظّقمٜ فف مـ إٕهٚر ؿٚل: -7

 فِههههالة ـٔهههػ بّهههع افْهههٚس  هههٚ، ؾَٔهههؾ فهههف : إههههٛ رايهههٜ ظْهههد اههههتؿ افٌْهههل»

ًٚ، ؾِههؿ يًجٌههف ذفههؽ، ؿههٚل: ؾههذـر فههف  حوههقر افهههالة، ؾهه٘ذا رأوهههٚ نذن بًوههٓؿ بًوهه

ٌُّقر )ويف روايههٜ : صههٌقر افٔٓههقد( هه ْْههعر يًههغ: افن  َُ ؾِههؿ يًجٌههف ذفههؽ، وؿههٚل: هههق  ،(7)اف

مـ أمر افٔٓقد، ؿٚل: ؾذـر فف افْٚؿقس، ؾَٚل: هق مـ أمر افْهٚرى، ؾٕٚكهي ظٌهد 

. شإذان يف مْٚمههف أى، ؾههر  ههؿ رشههقل اهللاهلل بههـ زيههد بههـ ظٌههد ربههف، وهههق مٓههتؿ 

 .(7)احلديٞ

                                                                                                                                        

ًٚ مؼههوظًٚ مههـ ذفههؽ، وإن ـههٚن مههٚ ـههٚ ، ؾٚجتْههٚب مههٚ َل يؼههع اهلل اجتْٚبههف ن ظِٔههف افٔٓههقد ـههٚن أيوهه

 .ش، وخر ا دى هدى حمّدذع اهلل اجتْٚبف مَٚربٜ فِْهٚرىمَٚربٜ فِٔٓقد، ومالبًٜ مٚ 

 .فٌققهق ا(7)

يْههٚه يف ـتٚبْههٚ وهههق حههديٞ صههحٔح(7) وذـرٕههٚ ؾٔههف مههـ  ،(577)رؿههؿ  شصههحٔح شههْـ أع داود» ُرو 

 (:50وافنٚهد مْف واوح، وهق ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،صححف مـ إئّٜ

دٚ ـره بقق افٔٓقد ادٍْقخ بهٚفٍؿ، وٕهٚؿقس افْههٚرى اديهوب بٚفٔهد ر ظِهؾ  إن افٌْل »

افْههٚرى ر ٕن ذـهر افقصهػ ظَٔهٛ احلُهؿ  وظِؾ ههذا بٖٕهف مهـ أمهر ،هذا بٖٕف مـ أمر افٔٓقد

ههذا مهع أن ؿهرن   ،يدل ظذ إٔف ظِٜ فف، وههذا يَتيضه  ٔهف ظهام ههق مهـ أمهر افٔٓهقد وافْههٚرى

 ،وإٔههف ـههٚن ُييههب بههٚفٌقق يف ظٓههده ،: إن أصههِف مههٖخقذ ظههـ مقشههك ظِٔههف افًههالملافٔٓههقد يَههٚ
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وهههق  ،ٚرهؿ ورهٌههٚ ؿإذ ظٚمههٜ ذائههع افْهههٚرى أحههدثٓٚ أحٌهه ،وأمههٚ ٕههٚؿقس افْهههٚرى ؾٌّتههدع

ًٚ ر ٕٕههف مههـ أمههر افٔٓههقد  ًٚ يف ؽههر افهههالة أيوهه يَتيضهه ـراهههٜ هههذا افْههقع مههـ إصههقات مىَِهه

وإٕهام  ،ؾ٘ن افْهٚرى ييبقن بٚفْقاؿٔس يف أوؿٚت متًددة ؽر أوؿٚت ظٌهٚد ؿ ،وافْهٚرى

ب صهههًٚر افهههديـ احلْٔهههػ إذان ادتوهههّـ فسظهههالن بهههذـر اهلل شهههٌحٕٚف، افهههذي بهههف تٍهههتح أبهههقا

 وتْزل افرمحٜ. ،و رب افنٔٚضغ ،افًامء

 –صهًٚر افٔٓهقد وافْههٚرى  –وؿد ابتذ ـثر مـ هذه إمٜ مـ ادِقك وؽرهؿ هبذا افنهًٚر 

حتههك إٕههٚ رأيْههٚهؿ يف هههذا اخلّههٔس احلَههر افهههٌر يٌخههرون افٌخههقر وييههبقن فههف بْههقاؿٔس 

وؿههههٚت افهههههِقات حتههههك إن مههههـ ادِههههقك مههههـ ـههههٚن ييههههب بههههٕٚبقاق وافههههدبٚدب يف أ ،صههههٌٚر

ًٚ اخلّس ! وهق ٍٕس مٚ ـرهف رشقل اهلل  ، ومْٓؿ مـ ـٚن ييب هبٚ ضريف افْٓٚر ر تنٌٓ

 مْف ـام زظؿ بذي افَرٕغ، ووـؾ مٚ دون ذفؽ إػ مِقك إضراي .

وهههذه ادنههٚهبٜ فِٔٓههقد وافْهههٚرى وفسظههٚجؿ مههـ افههروم وافٍههرس ر دههٚ ؽٌِههٝ ظههذ مِههقك 

ودخِهقا ؾهٔام ـرههف اهلل ورشهقفف ر شهِط  ،بهف ههدى ادًهِّغ افؼق هل وأمثٚ ٚ ممهٚ خهٚفٍقا

اهلل ظِٔٓؿ افسك افُٚؾريـ ادقظقد بَتٚ ؿ، حتك ؾًِقا يف افًٌٚد وافٌالد مٚ َل بر يف دوفٜ 

 ر ـام تَدم ."فسـٌـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ":  اإلشالم مثِف، وذفؽ تهديؼ ؿقفف 

ن وؿهههٝ احلهههرب إٓ افًهههُْٜٔ وذـهههر اهلل وـهههٚن ادًهههِّقن ظهههذ ظٓهههد ٌٕهههٔٓؿ وبًهههده ٓ يًرؾهههق

 :-وهق مـ ـٌٚر افتٚبًغ  –شٌحٕٚف. ؿٚل ؿٔس بـ ظٌٚد 

ـٕٚقا يًتحٌقن خٍض افهقت ظْد افذـر وظْد افَتهٚل وظْهد اجلْهٚئز . وـهذفؽ شهٚئر أثهٚر 

تَتيضهه أ ههؿ ـٕٚههٝ ظِههٔٓؿ افًههُْٜٔ يف هههذه ادههقاضـ مههع امههتالء افَِههقب بههذـر اهلل وإجالفههف 

وـٚن رؾهع افههقت يف ههذه ادهقاضـ افثالثهٜ مهـ  ،أن حٚ ؿ يف افهالة ـذفؽـام  ،وإـرامف

 ."ثؿ ؿد ابتذ هبٚ ـثر مـ هذه إمٜ  ،ظٚدة أهؾ افُتٚب وإظٚجؿ

ًٚ ؿقفههههف ظِٔههههف افهههههالة افًههههالم :  ؿِههههٝ: وينههههٓد دههههٚ ذـههههره مههههـ ـراهههههٜ صههههقت اجلههههرس مىَِهههه

 ."اجلرس مزمٚر افنٔىٚن"
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(، واخلىٔهههٛ 335/  7حلهههٚـؿ ) وا ،( 307/  7د ) (، وأبهههق داو 707/  0أخرجهههف مًهههِؿ ) 

 (.737و  700/  7(، وـذا أمحد )757/  5(، وافٌَٔٓل ) 30/ 77)

 ويف حديٞ نخر :

ًٜ ؾٔٓٚ جرس" ُٜ رؾَ  ."ٓ تهحٛ ادالئُ

 وأبق داود ظْف ظـ أم شِّٜ. ؿٚل ادْٚوي : ،رواه مًِؿ ظـ أع هريرة

 ."ًٚ بهقت افْٚؿقس وصُِفؿٚل ابـ حجر : افُراهٜ فهقتف ٕن ؾٔف صٌٓ"

ـجهرس شههٚظٜ  ،ؿِهٝ: وؿهد أحهدثٝ يف هههذا افًكه أجهراس متْقظهٜ ٕؽههراض اتٍِهٜ ٕٚؾًهٜ

 ،وجهرس دوائهر احلُقمهٜ، وافهدور ،وجهرس ا هٚتػ )افتٍِهقن( ،ادٌْف افذي يقؿظ مـ افْقم

 ؾٓؾ يدخؾ هذا يف إحٚديٞ ادذـقرة ومٚ يف مًْٚهٚ ؟ ،وٕحق ذفؽ

 .ٓ ينٌف افْٚؿقس ٓ يف صقتف وٓ يف صقرتف . واهلل أظِؿ  وذفؽ ٕٕف ،وجقاع : ٓ

ؾهه٘ن صههق ٚ ينههٌف  ،بًههض افًههٚظٚت افٌُههٚر افتههل تًِههؼ ظههذ اجلههدرانأجههراس وهههذا بخههالي 

 ًٚ وفههذفؽ ؾٓههذا افْههقع مههـ افًههٚظٚت ٓ يٌٌْههل فًِّههِؿ أن ُيههدِخِٓٚ إػ  ،صههقت افْههٚؿقس متٚمهه

ؿٌٔهؾ أن يهدق جرشهٓٚ! مثهؾ شهٚظٜ فْهدن وٓ شٔام أن بًوهٓٚ تًهزي مهٚ ينهٌف ادقشهَٔك  ،داره

 افتل تًّع مـ إذاظتٓٚ وادًروؾٜ بٚشؿ )بؽ بـ( .

 ،وممههٚ يٗشههػ فههف أن هههذا افْههقع مههـ افًههٚظٚت ؿههد أخههذ يٌههزو ادًههِّغ حتههك يف مًههٚجدهؿ

بًههٌٛ جِٓٓههؿ بؼههيًتٓؿ ! ـثههرًا مههٚ شههًّْٚ اإلمههٚم يَههرأ يف افهههالة بًههض أيههٚت افتههل تْههدد 

ًٚ ومذـرًا بٚفتثِٔٞ ! واإلمٚم و ٚظتهف وافْٚ ،بٚفؼك وافتثِٔٞ ؿقس يدق مـ ؾقق رأشف مْٚدي

 يف ؽٍِتٓؿ شٚهقن .

ُٝ ٕٚؿقشههٓٚ دون أن أمههس نفتٓههٚ  ،وفَههد ـْههٝ ـِههام دخِههٝ مًههجدًا ؾٔههف مثههؾ هههذه افًههٚظٜ هه ِْ ظى 

ومههٚ ـْههٝ أؾًههؾ ذفههؽ إٓ بًههد أن أفَههل ـِّههٜ أذح  ،بًههقء ر ْٕٕههل شههٚظٚ  مههٚهر واحلّههد هلل

وأؿههًْٓؿ بيههورة تىٓههر ادًههجد مْههف، ومههع  ،فؼههع يف مثههؾ هههذا افْههٚؿقسؾٔٓههٚ وجٓههٜ ٕيههر ا

 ًٚ ٓ يقاؾَهههقن ظهههذ ذفهههؽ ر بحجهههٜ أن افنهههٔخ ؾهههالن  –مهههع اؿتْهههٚظٓؿ  –ذفهههؽ ؾَهههد ـهههٕٚقا أحٕٔٚههه
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 ظـ ظّرو بـ ظًٌٜ ؿٚل: -7

ؿِٝ: يٚ بْل اهلل! أخزين ظهام ظِّهؽ اهلل، وأجِٓهف، أخهزين ظهـ افههالة ؿهٚل: »

صههؾ صههالة افهههٌح، ثههؿ أؿكهه ظههـ افهههالة حههغ تىِههع افنههّس حتههك ترتٍههع، ؾ٘ ههٚ 

افٍُٚر. ثؿ صهؾ ؾه٘ن افههالة  تىِع حغ تىِع بغ ؿرين صٔىٚن، وحْٔئذ يًجد  ٚ

منههٓقدة حموههقرة حتههك يًههتٌَؾ افيههؾ بههٚفرمح، ثههؿ أؿكهه ظههـ افهههالة، ؾهه٘ن حْٔئههذ 

قرة، حتهك تههع يهتًجر جْٓؿ، ؾ٘ذا أؿٌؾ افٍهلء ؾههؾ، ؾه٘ن افههالة منهٓقدة حم

افًك، ثؿ أؿك ظـ افهالة حغ تٌهرب افنهّس، ؾ٘ هٚ تٌهرب بهغ ؿهرين صهٔىٚن، 

 .(7)شوحْٔئذ يًجد  ٚ افٍُٚر

                                                                                                                                        

ومهٚ  ،ومهٚ أحهد مهْٓؿ اظهسض ! ههذا يف شهقريٜ ،وافًَٚل ؾهالن وؾهالن صهِقا يف ههذا ادًهجد

ر ب ـّ حتهههك  ،ٚفؼهههك تٌهههزو بهههالد افتقحٔهههد )افًهههًقديٜ(ـْهههٝ أطهههـ أن مثهههؾ ههههذه افًهههٚظٜ افتهههل تهههذ

(، ؾدهنهْٚ حهغ شهًّْٚ دق 7787دخِٝ مع صََٔل مْر مًجد ؿٌٚء يف مقشؿ احلٟ )شْٜ 

وفًؾ إمٚمهههههف ـهههههٚن ؾهههههٔٓؿ، ،افْههههٚؿقس مهههههـ شهههههٚظتٓٚ ! ؾُِّْههههٚ بًهههههض افَهههههٚئّغ ظهههههذ ادًههههجد

ًٚ يف ادًههجد  ،ًْههقاوهظههٚن مههٚ اؿت ،وأؿًْْههٚهؿ بًههد جههقاز اشههتًامل هههذه افًههٚظٜ وخهقصهه

 ،وفُْٚ دٚ ضٌِْٚ مْٓؿ أن يًّحقا فْٚ بتًىٔؾ ٕٚؿقشٓٚ أبقا، وؿٚفقا: هذا فٔس مـ اختهٚصهْٚ

 :وشْرؾع ادًٖفٜ إػ أويل إمر ! ؾَِْٚ: صتٚن بغ إمس وافٔقم . وصدق رشقل اهلل 

هههقا ربُهههؿ" ََ ِْ ( . وههههذه 7778. ))افههههحٔحٜ(( )"مهههٚ مهههـ ظهههٚم إٓ افهههذي بًهههده ذ مْهههف حتهههك َت

 قافذـرى تٍْع ادٗمْغي. ذـرى و

( 757/  3و  33/  3وأخرجههف افٌَٔٓههل )  ،وأثههر ؿههٔس بههـ ظٌههٚد ادتَههدم يف ـههالم ابههـ تّٔٔههٜ

 ،(770/  7(، واحلهههٚـؿ ) 373/  7وأخهههرج افنهههىر إول مْهههف أبهههق داود )  ،ب٘شهههْٚد صهههحٔح

ًٚ ظذ ذضٓام.  وروى فف صٚهدًا مرؾقظ

 ."صحٔحٔٓام "( يف  783 – 780/  7ٕٜ ) وأبق ظقا ،( 703 – 708/  7أخرجف مًِؿ ) (7)
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ؿٌهههؾ أن  ؿٚل:شهههًّٝ افٌْهههل –وههههق ابهههـ ظٌهههد اهلل افهههٌجع  –ظهههـ جْهههدب  -7

 يّقت بخّس وهق يَقل:

... أٓ وإن مههـ ـههٚن ؿههٌُِؿ ـههٕٚقا يتخههذون ؿٌههقر إٌٔٔههٚئٓؿ وصههٚحلٔٓؿ مًههٚجد، »

 .(7)شأٓ ؾال تتخذوا افٌَقر مًٚجد، إين أ ٚـؿ ظـ ذفؽ

                                                                                                                                        

 (:77ؿٚل ابـ تّٜٔٔ )ص

هًَ ظـ افهالة وؿٝ ضِهقع افنهّس ووؿهٝ افٌهروب ر مُ  ؾَد  ك " اًل بٖ هٚ تىِهع وتٌهرب ِ 

مـ ٓ يَهد افًجقد إٓ هلل وإٔف حْٔئذ يًجد  ٚ افٍُٚر . ومًِقم أن ادٗ ،بغ ؿرين صٔىٚن

صههٔىٚن، وٓ أن افٍُههٚر ضِقظٓههٚ وؽروهبههٚ بههغ ؿههرين ، وأـثههر افْههٚس ؿههد ٓ يًِّههقن أن تًههٚػ

 ك ظـ افهالة يف ههذا افقؿهٝ حًهاًم دهٚدة ادنهٚهبٜ بُهؾ ضريهؼ  ٕف إ، ثؿ يًجدون  ٚ

وـٚن ؾٔهف تٌْٔهف ظهذ أن ـهؾ مهٚ يًٍِهف ادؼهـقن مهـ افًٌهٚدات وٕحقههٚ ممهٚ يُهقن ـٍهرًا أو  ..

شهدًا فِذريًهٜ  ،هدوا بهف ؿههد ادؼهـغادٗمْقن ظـ طٚهره، وإن َل يَ كَٓ ْْ مًهٜٔ بٚفْٜٔر يُ 

 وحًاًم فِامدة ...

ن َل يُهـ افًٚبهد يَههد ذفهؽ إو ،و ذا  ك ظهـ افههالة إػ مهٚ ُظٌهد مهـ دون اهلل يف اجلِّهٜ

... دٚ ؾٔف مـ منٚهبٜ افًهجقد فٌهر اهللر ؾهٕٚير ـٔهػ ؿىًهٝ افؼهيًٜ ادنهٚهبٜ يف اجلٓهٚت 

 ويف إوؿٚت !

بؾ هذا أصد  ،ـذفؽ ٓ يهع إػ مٚ يهِقن فف ،فتل يهِقن إفٔٓٚوـام ٓ يهع إػ افٌَِٜ ا

ؾ٘ن افٌَِٜ ذيًٜ مـ افؼائع ؿد  تِػ بٚختالي ذائهع إٌٕٔهٚء ر أمهٚ افًهجقد فٌهر  ،ؾًٚداً 

ـْ اهلل وظٌٚدتف ؾٓق حمرم يف افديـ افذي اتٍَهٝ ظِٔهف رشهؾ اهلل ـهام ؿهٚل شهٌحٕٚف : ق َْٖل َمه َواْشه

 ِِ ٌْ ـْ َؿ َْٚ ِم ِْ ٌَُدونَ َأْرَش ًْ ًٜ ُي ـِ َنِ َ مْحَ ـْ ُدوِن افر  َْٚ ِم ِْ ًَ َْٚ َأَج
ِِ ـْ ُرُش  .  "يَؽ ِم

، وابههـ شههًد "صههحٔحٔٓام "( يف  307/  7وأبههق ظقإههٜ )  ،( 08 – 03/  7أخرجههف مًههِؿ ) (7)

أن افذي ـهٕٚقا ؿٌِْهٚ   (رشقل اهلل)وصػ  "( : 57ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،(75/  7/  7)
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 :ظـ صداد بـ أوس ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل -3

 .(7)شر ؾ٘ ؿ ٓ يهِقن يف ًٕٚ ؿ، وٓ يف خٍٚؾٓؿخٚفٍقا افٔٓقد»

 :ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  -5 

، وٓ تنهههههتِّقا ـٚصهههههتامل (7)إذا صهههههذ أحهههههدـؿ يف ثهههههقب ؾِٔنهههههده ظهههههذ حَهههههقه»

                                                                                                                                        

وافتهههحٔح  ،"ظْههد"ٌٕٔههٚء وافهههٚحلغ مًههٚجد، وظَههٛ ) يف إصههؾ : ـههٕٚقا يتخههذون ؿٌههقر إ

 ٕهف إوؿهٚل:  ،فٍٚء أن ٓ يتخذوا افٌَقر مًٚجدامـ ادخىقضٜ( هذا افقصػ بٚفْٓل بحري 

وإمهٚ مقجهٛ  ،ؾٍٔف دٓفٜ ظذ أن ا ٚذ مـ ؿٌِْٚ شٌٛ فْْٓٔٚ، إمٚ ميٓر فِْٓهل ،يْٕٓٚٚ ظـ ذفؽ

فهٜ وظالمهٜ ظهذ أن اهلل يْٕٓٚهٚ ظْٓهٚ، أو أ هٚ ظِهٜ مَتوهٜٔ وذفؽ يَتيضه أن أظام هؿ دٓ ،فِْٓل

 وظذ افتَديريـ يًِؿ أن اٚفٍتٓؿ أمر مىِقب فِنٚرع يف اجلِّٜ . ،فِْٓل

... وفهههٔس ههههذا مقوهههع  وافْٓهههل ظهههـ ههههذا افًّهههؾ بًِْهههٜ افٔٓهههقد وافْههههٚرى مًهههتٍٔض ظْهههف

ؽر واحد مـ ظِامء  وإن ـٚن كريؿ ذفؽ ذـره ،اشتَهٚء ذفؽ ر إذا افٌرض افَٚظدة افُِٜٔ

 ."افىقائػ مـ أصحٚب مٚفؽ وافنٚؾًل وأمحد وؽرهؿ

، ، وذـرٕهههٚ هْهههٚك مهههـ صهههححف مهههـ إئّهههٜ(053بهههرؿؿ ) "صهههحٔح شهههْـ أع داود"رويْهههٚه يف (7)

  ، ؾهَٖمَر " صٍٜ صالة افٌْهل "ويف  ريٟ  "افثّر ادًتىٚب "وتُِّْٚ ظذ ؾَٓف يف 

 ًٚ ثههؿ خههص  ،أن جههْس ادخٚفٍههٜ أمههر مَهههقد فِنههٚرعؾٓههق دفٔههؾ ظههذ  ،بّخٚفٍههٜ افٔٓههقد مىَِهه

وفههٔس ذفههؽ مههـ ؿٌٔههؾ  هههٔص افًههٚم أو  ،بٚفههذـر اههٚفٍتٓؿ بٚفهههالة يف افًْههٚل واخلٍههٚي

 بؾ هق مـ ؿٌٔؾ ذـر بًض أؾراد افًٚم . ،تَٔٔد ادىِؼ

 :(73ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ف : قاخِهههع ، د هههٚ ؿٔهههؾ فهههوههههذا مهههع أن ٕهههزع افٔٓهههقد ًٕهههٚ ؿ مهههٖخقذ ظهههـ مقشهههك ظِٔهههف افًهههالم"

 ."ًِٕٔؽي

 هق مًَد اإلزار، و ًف أْحِؼ وأحَٚء. (7)
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 .(7)شافٔٓقد

 ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل ؿٚل: -0

س ؾههههههِْٔٚ وراَءه وههههههق ؿٚظهههههد، وأبهههههق بُهههههر ُيًهههههّع افْهههههٚ اصهههههتُك رشهههههقل اهلل »

ًٚ، ؾٖصههٚر إفْٔههٚ ؾًَههدٕٚ، ؾهههِْٔٚ بهههالتف ؿًههقدًا، ؾِههام ْرَ ٌِهه ُْ تَ  ه، ؾٚفتٍههٝ إفْٔههٚ ؾرنٕههٚ ؿٔٚمهه

 ؿس وافهههروم، يَقمهههقن ظهههذ مِهههقـٓؿ، وههههشهههِؿ ؿهههٚل : إن ـهههدتؿ فتًٍِهههقن ؾًهههؾ ؾهههٚر

ًٚ، وإن صههذ ؿٚظههدًا  ؿًهقد، ؾههال تًٍِهقا، ائتّههقا بهٖئّتُؿ، إن صههذ ؿهٚئاًم ؾهههِقا ؿٔٚمه

 .(7)شؾهِقا ؿًقداً 

                                                           

(، 035) "صهحٔح أع داود"أخرجف افٌَٔٓل وافىحٚوي بًْد صحٔح، وؿد رويْهٚ ٕحهقه يف (7)

ًٚ يف رؾًف . ،ورجحْٚ هْٚك أن احلديٞ مرؾقع  وإن ـٚن تردد راويف أحٕٔٚ

 ( :37ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

مـ روايٜ جٚبر وؽره إٔف أمر يف افثقب افوهٔؼ بهٚٓتزار  وهذا ادًْك صحٔح ظـ افٌْل "

وٓ ينههههتّؾ "وهههههق ؿههههقل  ٓههههقر أهههههؾ افًِههههؿ... وإٕههههام افٌههههرض إٔههههف ؿههههٚل :  ،دون آصههههتامل

ر ؾهه٘ن إوههٚؾٜ ادْٓههل ظْههف إػ افٔٓههقد دفٔههؾ ظههذ أن  ههذا اإلوههٚؾٜ تههٖثرًا يف "اصههتامل افٔٓههقد

 ."افْٓل ر ـام تَدم افتٌْٔف ظِٔف 

خرجْههٚه مههـ ثالثههٜ  ،وهههق مًههتٍٔض ظههـ جههٚبر ،"صههحٔحٔٓام"وأبههق ظقإههٜ يف  أخرجههف مًههِؿ(7)

 هريٟ صهٍٜ صهالة "(، ويف 073و  075رؿهؿ ) "صهحٔح أع داود"ضرق ظْهف أوردٕٚههٚ يف 

 وافزيٚدة يف نخره ظْد أع داود وؽره ب٘شْٚد صحٔح. ،"افٌْل

 ( :77ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

وظِهؾ ذفهؽ بهٖن ؿٔهٚم  ،افهذي ههق ؾهرض يف افههالةؾٍل هذا احلديٞ إٔهف أمهرهؿ بهسك افَٔهٚم "

ومًِقم  ،ادٖمقمغ مع ؿًقد اإلمٚم ينٌف ؾًؾ ؾٚرس وافروم بًيامئٓؿ يف ؿٔٚمٓؿ وهؿ ؿًقد

وهههذا تنههديد ظيههٔؿ يف افْٓههل ظههـ افَٔههٚم فِرجههؾ  ،أن ادههٖمقم إٕههام ٕههقى أن يَههقم هلل ٓ إلمٚمههف
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 .شوٓ تًٍِقا ـام يًٍؾ أهؾ ؾٚرس بًيامئٓٚ» روايٜ: زاد يف

 ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف: -3

                                                                                                                                        

ًٚ ظههام ينههٌف ذفههؽ ،افَٚظههد و ههذا  ههك ظههـ افًههجقد هلل بههغ  ،فههؽوإن َل يَهههد بههف ذ ،و ههك أيوهه

ًٚ  ،وظهـ افههالة إػ مهٚ ظٌهد مهـ دون اهلل ـٚفْهٚر وٕحقههٚ ،يدي افرجؾ ويف ههذا احلهديٞ أيوه

ؾٓهؾ  ،"ؾهال تًٍِهقا"وإن ـٕٚهٝ ٕٔتْهٚ ؽهر ٕٔهتٓؿ فَقفهف : ، ل ظـ ظام ينٌف ؾًؾ ؾٚرس وافهروم

 بًد هذا يف افْٓل ظـ منٚهبتٓؿ يف مرد افهقرة ؽٚيٜ ؟!

ٕن  ،ؾه٘ن احلجهٜ مْهف ؿٚئّههٜ ،حلهديٞ شهقاء ـهٚن حمُهاًم يف ؿًهقد اإلمهٚم أو مًْهقخًٚ ثهؿ ههذا ا

مثؾ  ،وإٕام يَتيض إٔف ؿد ظٚروٓٚ مٚ ترجح ظِٔٓٚ ،ًٕخ افًَقد ٓ يدل ظذ ؾًٚد تِؽ افًِٜ

ًٚ يف افههههالة وههههذا حمهههؾ  ،ؾهههال يًهههَط افٍهههرض بّجهههرد ادنهههٚهبٜ افههههقريٜ ،ـهههقن افَٔهههٚم ؾروههه

ًٚ وأمٚ ادنهٚهبٜ ا ،اجتٓٚد ِهؽ افًِهٜ افتهل ظِهؾ هبهٚ ـٕٚهٝ ت –ـهذا  –فههقريٜ إذا َل تًهَط ؾروه

 ،شِّٜٔ ظـ مًٚرض أو ًٕخ ر ٕن افَٔٚم يف افهالة فٔس بّنٚهبٜ يف احلََٜٔ رشقل اهلل

ؾههال بههد أن يُههقن ؽرهههٚ  ،ثههؿ ًٕههخ مههع بَههٚء افًِههٜ ،ؾههٚحلُؿ إذا ظِههؾ بًِههٜ ،ؾههال يُههقن حمههذوراً 

ههذا  ،أمهٚ أن تُهقن يف ًٍٕهٓٚ بٚضِهٜ ؾٓهذا حمهٚل ،ههٚترجح ظِٔٓٚ وؿهٝ افًْهخ أو وهًػ تٖثر

ؾُٔهػ وافههحٔح أن ههذا احلهديٞ حمُهؿ ؿهد ظّهؾ بهف ؽهر  ،ـِف فق ـٚن احلُؿ هْٚ مًْهقخًٚ 

وؿهههد  ،مهههع ـهههق ؿ ظِّهههقا بههههالتف يف مروهههف ،واحهههد مهههـ افههههحٚبٜ بًهههد وؾهههٚة رشهههقل اهلل 

يٞ ادهههرض اشهههتٍٚض ظْهههف إمهههر بهههف اشتٍٚوهههٜ صهههحٔحٜ سقهههٜ يّتْهههع مًٓهههٚ أن يُهههقن حهههد

ًٚ فف ظذ مٚ هق مَرر يف ؽر هذا ادقوع، )ؾٓق حمُهؿ ( إمهٚ بجهقاز إمهريـ ر إذ ؾًهؾ  ٕٚشخ

وافهههالة افتههل ابتههدأهٚ  ،وإمههٚ بههٚفٍرق بههغ ادٌتههدئ فِهههالة ؿٚظههداً  ،افَٔههٚم ٓ يْههٚيف ؾًههؾ افًَههقد

دة افتههل وفًههدم ادًٍهه ،"وإذا صههذ ؿٚظههدًا "اإلمههٚم ؿههٚئاًم فًههدم دخههقل هههذه افهههالة يف ؿقفههف : 

وٕحههق  ،وٕن بْههٚء ؾًههؾ نخههر افهههالة ظههذ أو ههٚ أوػ مههـ بْٚئٓههٚ ظههذ صههالة اإلمههٚم ،ظِههؾ هبههٚ

 ."ذفؽ مـ إمقر ادذـقرة وؽر هذا ادقوع
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 ههههك رجههههالً وههههق جههههٚفس مًتّههههد ظهههذ يههههده افٔنههههى يف افهههههالة،  أن افٌْهههل»

، ويف روايههٜ: ٓ جتِههس هُههذا، إٕههام هههذه جًِههٜ افههذيـ شإ ههٚ صههالة افٔٓههقد»ؾَههٚل:

 .(7)شبقنذ  ًَ يُ 

 :شاجلْٚئز»ومـ 

 :اهلل ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ظـ جرير بـ ظٌد-8

ؼ ٕهؾ افُتٚب»  .(7)شافِحد فْٚ، وافن 

                                                           

افروايهههٜ إوػ فِحهههٚـؿ وؽهههره ب٘شهههْٚد صهههحٔح. وإخهههرى ٕمحهههد بًهههْد حًهههـ ظهههذ ذط  (7)

( مهـ 7، وإير مٚ يٖ  بهرؿؿ )" ريٟ صٍٜ صالة افٌْل "وؿد تُِّْٚ ظِٔٓام يف  ،مًِؿ

 ."أداب وافًٚدات"

 (:77ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

مًِِههٜ بٖ هٚ جًِههٜ ادًههذبغ، وهههذه مٌٚفٌههٜ يف  ،ؾٍهل هههذا احلههديٞ افْٓههل ظهـ هههذه اجلًِههٜ"

ًٚ ؾههروى افٌخههٚري ظههـ منههوق ظههـ ظٚئنههٜ أ ههٚ ـٕٚههٝ تُههره أن بًههؾ  مٌٕٚههٜ هههدهيؿ . وأيوهه

ًٚ مـ حديٞ أع هريرة ؿٚل: ُ ل ظـ وتَقل : إن افٔٓ ،يده يف خٚستف قد تًٍِف . ورواه أيو

 ."( ورواه مًِؿ بٍِظ : ) ك رشقل اهلل  ،افتخك يف افهالة

 )تٌْٔف(: أخرج أبق داود حديٞ ابـ ظّر هذا بٍِظ :

تٍههرد بههف  ،ُههر هبههذا افٍِههظْوهههق م ،" ههك أن يًتّههد افرجههؾ ظههذ يههده إذا  ههض يف افهههالة "

د وؽره وخٚفٍف اإلمٚم أمح ،ظٌدادِؽ افٌزايل، وهق شٔع احلٍظ صٔخ أع داود حمّد بـ

 (.303)رؿؿ "شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ"، وؿد ؾهِٝ افَقل يف ذفؽ يف يف فٍيف

(، وفهف  37/  7/  7وؽر هٚ ـهٚبـ شهًد )  ،وأمحهد ،"منهُؾ أثهٚر"أخرجف افىحٚوي يف  (7)

َٕهد "مهٚ ؾٔٓهٚ مهـ افُهالم يف  وؿهد تُِّهٝ ظهذ ضرؿهف، وبْٔهٝ ،صٚهد مـ حهديٞ ابهـ ظٌهٚس

 ( :77فُـ ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص ،(733رؿؿ )  "ـتٚب افتٚج
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 :شافهقم» ومـ

 :ؿٚل ظـ ظّرو بـ افًٚص أن رشقل اهلل -7

 .(7)شِٜ افًحرـْ َؾْهُؾ مٚبغ صٔٚمْٚ وصٔٚم أهؾ افُتٚب أَ »

 :ظـ أع هريرة ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل   -7

ههههههه ٓ يهههههههزال افهههههههديـ طهههههههٚهرًا مهههههههٚ ظَ » ، ٕن افٔٓهههههههقد وافْههههههههٚرى ؾ افْهههههههٚس افٍىهههههههرج 

 .(7)شيٗخرون

ظـ فٔذ امرأة بنر ابـ اخلهٚصهٜٔ ريض اهلل ظْهف وظْٓهٚ ؿٚفهٝ: أردت أن   -7

 هٚين ظهـ ذفهؽ،  أصقم يقمغ مقاصِٜ، ؾْٓهٚين ظْهف بنهر، وؿهٚل: إن رشهقل اهلل

 وؿٚل:

مههرـؿ أإٕههام يًٍههؾ ذفههؽ افْهههٚرى، صههقمقا ـههام أمههرـؿ اهلل، وأمتههقا افهههقم ـههام »

 .(7)شأمتقا افهٔٚم إػ افِٔؾي، ؾ٘ذا ـٚن افِٔؾ ؾٖؾىروا ر وقاهلل

                                                                                                                                        

وؾٔف افتٌْٔهف ظهذ اٚفٍتْهٚ ٕههؾ  ،فُـ يهدق بًوٓٚ بًوًٚ  ،وهق مروي مـ ضرق ؾٔٓٚ فغ"

  ."افُتٚب حتك يف ووع ادٔٝ يف أشػ افَز

 ( .707و  733/  3وأمحد )  ،"افًْـ"وأصحٚب  ،(777 -  770/  7أخرجف مًِؿ ) (7)

 ."افتًَِٔٚت اجلٔٚد ظذ زاد ادًٚد"رواه افسمذي وأمحد ب٘شْٚد حًـ، وؿد خرجْٚه يف (7)

 ؿٚل صٔخ اإلشالم:

 ،وهههذا ٕههص يف أن طٓههقر افههديـ احلٚصههؾ بتًجٔههؾ افٍىههر ٕجههؾ اٚفٍههٜ افٔٓههقد وافْهههٚرى"

ًٚ فيٓقر افديـ، ؾٕ٘ام ادَهقد ب٘رشٚل افرشؾ  أن ييٓر ديـ اهلل ظهذ وإذا ـٚن اٚفٍتٓؿ شٌٌ

 ."ؾتُقن ٍٕس اٚفٍتٓؿ مـ أـز مَٚصد افًٌثٜ ،افديـ ـِف

ـ ضريهؼ ( مه73)ص "آؿتوهٚء"(، وـذا شًٔد بـ مْهقر ـام يف 775/  5أخرجف أمحد ) (7)
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 ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل:  -3

يقم ظٚصقراء وأمر بهٔٚمف، ؿٚفقا : يهٚ رشهقل اهلل ! إٕهف  حغ صٚم رشقل اهلل »

: ؾه٘ذا ـهٚن افًهٚم ادٌَهؾ إن صهٚء ّف افٔٓقد وافْهٚرى ؟ ؾَٚل رشقل اهللي  ًَ يقم تُ 

 .(7)شِؿ يٖت افًٚم ادٌَؾ حتك تقيف رشقل اهللاهلل صّْٚ افٔقم افتٚشع، ؿٚل: ؾ

 ظـ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ:  -5

يهٚم، يههقم يهقم افًهٌٝ ويهقم إحهد أـثهر ممهٚ يههقم مهـ إ ـٚن رشقل اهلل » 

                                                                                                                                        

وفهههٔذ صهههحٚبٜٔ ـهههام يف  ،ظهههـ أبٔهههف ظْٓهههٚ . وههههذا إشهههْٚد صهههحٔح طظٌٔهههد اهلل بهههـ إيهههٚد بهههـ فَهههٔ

وظٌد بـ محٔهد  ،( فِىزاين أيوًٚ  703/  3) "افٍتح"ؾظ يف وؽره، وظزاه احلٚ "افتَريٛ"

 ب٘شْٚد صحٔح إػ فٔذ. "تًٍر ٚ"وابـ أع حٚتؿ يف 

 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وينهٌف أن يُهقن  ،ؾًِؾ افْٓل ظـ افقصٚل بٖٕف صقم افْهٚرى، وههق ـهام ؿهٚل رشهقل اهلل  "

 ."مـ رهٌٕٚٔتٓؿ افتل ابتدظقهٚ

 (، وؽر ٚ.783/  3افٌَٔٓل ) و ،(757/  7أخرجف مًِؿ )(7)

 (:37ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

هههَُ ؾٓهههذا يهههقم ظٚصهههقراء يهههقم ؾٚوهههؾ يُ " ، وأمهههر بههههٔٚمف، ل اهللصهههٚمف رشهههق ،ر شهههْٜ مٚوهههٍٜٔ 

 ،أمهر بّخهٚفٍتٓؿ ،ٕهف يهقم تًيّهف افٔٓهقد وافْههٚرىإ، ثؿ دٚ ؿٔؾ فف )ؿٌٔهؾ وؾٚتهف(: ورؽٛ ؾٔف

افًِههامء مههْٓؿ اإلمههٚم أمحههد أن يهههقم  و ههذا اشههتحٛ ،وظههزم ظههذ ذفههؽ ،بوههؿ يههقم أخههر إفٔههف

وبهههذفؽ ظِِهههٝ افههههحٚبٜ ريض اهلل ظهههْٓؿ . ؿهههٚل شهههًٔد ابهههـ مْههههقر:  ،تٚشهههقظٚء وظٚصهههقراء

 ."خٚفٍقا افٔٓقد ،حدثْٚ ... ظـ ابـ ظٌٚس : صقمقا افتٚشع وافًٚذ

وؿهههد روى ٕحهههقه  ،(783/  3وأخرجهههف افٌَٔٓهههل ) ،ؿِهههٝ : وإشهههْٚده صهههحٔح ظهههذ ذضٓهههام

ًٚ بًْد ؤًػ  . مرؾقظ
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 .(7)شويَقل: إ ام يقمٚ ظٔد ادؼـغ، ؾٖٕٚ أحٛ أن أخٚفٍٓؿ

                                                           

( مههـ 707/  3ومههـ ضريَههف افٌَٔٓههل )  ،( 370/  7واحلههٚـؿ )  ،( 773/  0أخرجههف أمحههد ) (7)

ضريؼ ظٌداهلل بـ حمّد بـ ظّر بـ ظع ظـ أبٔف ظـ ـريٛ ظْٓٚ . وهذا إشْٚد حًـ ، وؿهٚل 

ًٚ ابههـ خزيّههٜ ـههام يف ،وواؾَههف افههذهٌل ،"صههحٔح"احلههٚـؿ:   "ٕٔههؾ إوضههٚن "وصههححف أيوهه

ًٚ.وًٌٕف ٓب ،( 3/773)  ـ حٌٚن أيو

ًٚ  "شهههْـ"( فهههه 773/  7)  "افهههزاد"وؿهههد ظهههزاه ابهههـ افَهههٔؿ يف  وتًٌهههف احلهههٚؾظ يف  ،افًْهههٚئل أيوههه

ٕين َل أجههده يف  ،فههف "افًههْـ افُههزى "(، وافيههٚهر أ ههام يَهههدان  738/  70)  "افٍههتح"

وهههههق إٕههههام يَْههههؾ ؾٔههههف ظههههـ  ،"افههههذخٚئر"، وفههههذفؽ َل يههههقرده افْٚبِزهههه يف "شههههْْف افهههههٌرى"

 (، وؿٚل: 738/  7)  "ادجّع"بؾ أورده ا ٔثّل يف  ،ـام ٕص يف ادَدمٜ "افهٌرى"

 ."، ورجٚفف ثَٚت، وصححف ابـ حٌٚن"افٌُر"رواه افىزاين يف "

وأصهههٚر "ثهههؿ ؿهههٚل احلهههٚؾظ :  ،حٔهههٞ َل يًهههزه فًِّهههْد، وـٖٕهههف ؿهههد ؾٚتهههف ذفهههؽ ،وهههذا ؿههههقر مْهههف

وأيههٚم  ،ٕحههد ظٔههد ظْههد افْهههٚرىوا ،إػ أن يههقم افًههٌٝ ظٔههد ظْههد افٔٓههقد "يقمههٚ ظٔههد"بَقفههف: 

ويًتٍٚد مـ ههذا أن افهذي ؿٚفهف بًهض افنهٚؾًٜٔ مهـ ـراههٜ  ،ؾخٚفٍٓؿ بهٔٚمٓٚ ،افًٔد ٓ تهٚم

بههؾ إوػ يف ادحٚؾيههٜ ظههذ ذفههؽ يههقم اجلًّههٜ ـههام  ،إؾههراد افًههٌٝ وـههذا إحههد فههٔس جٔههداً 

ًٚ وؾهههرا ،ورد احلهههديٞ افههههحٔح ؾٔهههف دي امتثهههًٚٓ وأمهههٚ افًهههٌٝ وإحهههد ؾهههٕٚوػ أن يههههٚمٚ مًههه

فًّقم إمهر بّخٚفٍهٜ أههؾ افُتهٚب، ثهؿ ؿهٚل : وؿهد  ًهٝ ادًهٚئؾ افتهل وردت إحٚديهٞ 

وؿههد أودظتٓههٚ ـتهٚع افههذي أشههّٔتف  ،ؾههزادت ظهذ افثالثههغ حُهامً  ،ؾٔٓهٚ بّخٚفٍههٜ أههؾ افُتههٚب

 .")افَقل افثٌٝ يف افهقم يقم افًٌٝ(

افثالثههغ حُههاًم افتَىتٓههٚ مههـ  ؿِههٝ: وافههذي تٔنهه يل  ًههف مْٓههٚ يف هههذه افًجٚفههٜ ؿريههٛ مههـ

ًٚ ؤٕػ . واحلّد هلل ظذ تقؾَٔف وهدايتف.  ثالثغ حديث

وإٔهف مهـ  ،(7033) "شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ"بْٔتف يف  ،ثؿ بدا يل أن يف احلديٞ وًًٍٚ 
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 :شاحلٟ»ومـ 

 ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ؿٚل: -7

حتهههههك تؼهههههق افنهههههّس ظهههههذ (7) ش هههههع»إن ادؼهههههـغ ـهههههٕٚقا ٓ ئٍوهههههقن مهههههـ »

، ؾههدؾع ؿٌههؾ أن ، وـههٕٚقا يَقفههقن: أذق ثٌههر ـههٔام ٌٕههر، ؾخههٚفٍٓؿ افٌْههل(7)شثٌههر»

 .(7)شتىِع افنّس

                                                                                                                                        

ذح "افْٚحٔههههٜ افٍَٓٔههههٜ ٓ ُيؼههههع صههههقم افًههههٌٝ إٓ يف افٍههههرض ر ـههههام حُههههٚه افىحههههٚوي يف 

ًٚ يف ؿقفههف  ،ـ بًههض أهههؾ افًِههؿ( ظهه 733/  7) "ادًههٚين ًٚ ظٚمهه ٓ " "وذفههؽ فْٓٔههف   ظْههف  ٔهه

( . 300) "اإلرواء"، وهههههق اههههرج يف "تهههههقمقا يههههقم افًههههٌٝ إٓ ؾههههٔام اؾههههسض ظِههههُٔؿ ...

وآشهتدراك  ،(503/  7) "صحٔح افسؽٔٛ"وراجع تًَِٔل ظِٔف مـ افْٚحٜٔ افٍَٜٓٔ ظذ 

 / ادًٚري .افىًٌٜ اجلديدة  "افهحٔحٜ"( نخر افثٚين مـ 70)

 ؿٔؾ: شّٔٝ بف ٕن ندم وحقاء ظِٔٓام افًالم دٚ ُأْهٌِىٚ اجتًّٚ هبٚ! ،أي : مزدفٍٜ(7)

 جٌؾ مًروي ظْد مُٜ .(7)

 ،( 33 – 38/  7وافًْهههههههٚئل )  ،( 705/  7وأبهههههههق داود  )  ،( 378/  7أخرجهههههههف افٌخهههههههٚري ) (7)

، وابههههههـ مٚجههههههف ( 00 – 53/  7وافههههههدارمل )  ،بتحٍههههههٜ إحههههههقذي( – 703/  7وافسمههههههذي ) 

 735و  735و  700و  83وأمحهههههههههد )رؿهههههههههؿ  ،(775 – 773/  5وافٌَٔٓههههههههل )  ،( 7/737)

 ."حًـ صحٔح"وؿٚل افسمذي :  ،( 785و

 ( :53ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

. ؿِٝ : وهذا  "وؿد روي يف هذا احلديٞ ؾٔام أطْف إٔف ؿٚل : خٚفػ هديْٚ هدي ادؼـغ 

وإٕام ههق يف حهديٞ  ،ذـره يف رء مـ ضرق احلديٞوهؿ مْف رمحٜ اهلل، ؾِٔس هذا افذي 

( مهههـ ضريهههؼ ابهههـ جهههريٟ ظهههـ حمّهههد بهههـ ؿهههٔس بهههـ 78/  73/  70نخهههر أخرجهههف افىهههزاين ) 

ؾحّههد  ،بًرؾههٜ خىٌْههٚ رشههقل اهلل"ارمههٜ ظههـ ادًههقر بههـ ارمههٜ ريض اهلل ظههْٓام ؿههٚل : 
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 :شافذبٚئح»ومـ 

 ظـ راؾع بـ خديٟ ؿٚل: -7

أ هر : مهٚ ؿِٝ يٚ رشقل اهلل إٕهٚ مالؿهق افًهدو ؽهدًا، وفًٔهٝ مًْهٚ مهدى؟ ؿهٚل »

ـ  وافيٍهَر، وشهٚحدثؽ: أمهٚ افًهـ ؾًيهؿ، وأمهٚ  افدم وذـر اشهؿ اهلل ؾُهؾ، فهٔس افًه

 .(7)شافيٍر ؾّدى احلٌنٜ

                                                                                                                                        

ؾًقن مههـ هههٚ هْههٚ ظْههد اهلل وأثْههك ظِٔههف، ثههؿ ؿههٚل: أمههٚ بًههد ر ؾهه٘ن أهههؾ افؼههك وإوثههٚن ـههٕٚقا يههد

 ،ؽروب افنّس حتك تُقن افنّس ظذ رؤوس اجلٌٚل مثؾ ظامئؿ افرجٚل ظذ رؤوشٓٚ

وـٕٚقا يهدؾًقن مهـ ادنهًر احلهرام ظْهد ضِهقع افنهّس ظهذ رؤوس  ،هديْٚ اٚفػ هدهيؿ

/  7و 733/  7. وأخرجههف احلههٚـؿ ) "هههديْٚ اههٚفػ  ههدهيؿ  ،اجلٌههٚل مثههؾ ظامئههؿ افرجههٚل

 وؾٔف ٕير مـ وجٓغ: ،، وواؾَف افذهٌل"ظذ ذط افنٔخغ وؿٚل: صحٔح ،(577

. ًٚ  إول : أن حمّد بـ ؿٔس بـ ارمٜ َل يرو فف افٌخٚري مىَِ

إذا ؿههٚل: "، وؿههٚل أمحههد : "ادٔههزان"أخههر: أن ابههـ جههريٟ يههدفس ـههام ؿههٚل افههذهٌل ًٍٕههف يف 

 ."ر حًٌؽ بف"شًّٝ"أو "أخزوٕٚ"

 ؾ ظًْْٜ ؾُٕٚٝ ظِٜ.ب ،وإٔٝ ترى إٔف َل يكح بًامظٜ هْٚ

رواه "ثههؿ ؿهههٚل :  ،( مثههؾ روايههٜ احلههٚـؿ755/  7) "ادجّههع"واحلههديٞ أورده ا ٔثّههل يف 

 ."افىزاين يف افٌُر، ورجٚفف رجٚل افهحٔح

(، وأبهههههههههق داود  33و  38/  0) (، ومًهههههههههِؿ  557و  573 – 577/  3أخرجهههههههههف افٌخهههههههههٚري ) (7)

 ،(783/  7وابههـ مٚجههف )  ،(757 – 750/  7وافسمههذي )  ،(7/703(، وافًْههٚئل )7/0)

 "ذح ادًٚين "(، وافىحٚوي يف 730/  3و  307/  7وأمحد )  ،(733/  3وافٌَٔٓل ) 

(7/700. ) 

 ( : 55 – 53ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص
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 :شإضًّٜ»ومـ  

ؿِههٝ : يههٚ رشههقل اهلل ! إين أشههٖفؽ ظههـ ضًههٚم ٓ »ظههـ ظههدي بههـ حههٚتؿ، ؿههٚل:  -7

ًٚ وٚرظٝ ؾٔف ٕكإٜٔدأ ًٚ، ؿٚل:ٓ تدع صٔئ  . (7)ش(7)ظف إٓ كرج

                                                                                                                                        

ـهام ظِهؾ افًهـ بٖٕهف ظيهؿ . وؿهد  ،ظـ افذبح بٚفيٍر مًِاًل بٖ ٚ مهدى احلٌنهٜ  ك افٌْل "

ههههؾ افهههرأي إػ أن ظِههٜ افْٓهههل ـهههقن افهههذبح بٚفًهههـ وافيٍهههر ؾهههذهٛ أ ،اختِههػ افٍَٓهههٚء يف ههههذا

وشقؽقا ظذ هذا افذبَح بٚفًـ وافيٍر  ،وادْخَْٜ حمرمٜ ،أو هق ميْٜ اخلْؼ ،ينٌف اخلْؼ

ف، واجلّٓهقر مًْهقا مهـ ذفهؽ ادْزوظغ ٕن افتذـٜٔ بٚٔٓت ادٍْههِٜ ادحهددة ٓ خْهؼ ؾٔه

 ًٚ ادحهههدد افهههذي ٓ  إٔهههف مهههـ ؿؾًِههه ، هههر افهههدمافيٍهههر ممهههٚ أواشهههتثْك افًهههـ  ، ٕن افٌْهههل مىَِههه

ًٚ َل يًهتثْفخ، وفق ـٚن فُقٕهف  بقز افتذـٜٔ بف واديْهٜ إٕهام تَهٚم مَهٚم احلََٔهٜ إذا ـٕٚهٝ  ،َْه

ًٚ ؾٕ٘هههف اهههٚفػ  ،ؾٖمهههٚ مهههع طٓقرههههٚ وإوهههٌٚضٓٚ ؾهههال ،احلُّهههٜ خٍٍٔهههٜ أو ؽهههر مْوهههٌىٜ وأيوههه

 "افيٍههر ؾّههدى احلٌنههٜ وأمههٚ": ... ؾَقفههف ،ادْهههقص يف احلههديٞ فتًِٔههؾ رشههقل اهلل

 –وههق ـقٕهف مهدى احلٌنهٜ  –يَتيضه أن ههذا افقصهػ  ،"وشٖحدثُؿ ظـ ذفهؽ "بًد ؿقفف : 

ًٚ مههـ أوصههٚي افًِههٜ أو  ،أو دفههٔاًل ظههذ افًِههٜ ،فههف تههٖثر يف ادْههع، إمههٚ أن يُههقن ظِههٜ أو وصههٍ

ظهـ ؾٔجقز أن يُقن  ٔهف  ،ؾٔذـقن هبٚ دون شٚئر إمؿ ،واحلٌنٜ يف أطٍٚرهؿ ضقل ،دفِٔٓٚ

 مٚ خالصتف : "افٍتح". ويف  "ذفؽ دٚ ؾٔف مـ منٚهبتٓؿ ؾٔام جتهقن بف 

، أي : وههؿ ـٍهٚر وؿهد  ٔهتؿ ظهـ افتنهٌف هبهؿ . ؿٚفهف ابهـ "وأمهٚ افيٍهر ؾّهدى احلٌنهٜ "ؿقفف: "

واظهسض ظِٔهف بٖٕهف فهق ـهٚن ـهذفؽ ٓمتْهع افهذبح بٚفًهُغ وشهٚئر مهٚ  ،افهالح وتًٌف افْقوي

وأمهٚ مهٚ يِحهؼ هبهٚ ؾٓهق افهذي يًتهز  ،ٖن افذبح بٚفًهُغ ههق إصهؾوأجٔٛ ب ،يذبح بف افٍُٚر

ومـ ثؿ ـٕٚقا يًٖفقن ظـ جقاز افذبح بٌر افًهُغ وصهٌٓٓٚ ـهام شهٖٔ   ،ؾٔف افتنٌٔف فهٍْٓٚ

 ."واوحًٚ 

ًٚ )  733/  3وافٌَٔٓهل )  ،(733و  758/  3أخرجف أمحهد ) (7) ر (783/  7(، وافسمهذي أيوه
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 :شوافزيْٜ افٌِٚس»ومـ 

ظهههع ثهههقبغ  رأى رشهههقل اهلل»ظهههـ ظٌهههد اهلل بهههـ ظّهههرو بهههـ افًهههٚص ؿهههٚل:  -7

 .(7)شمًهٍريـ، ؾَٚل: إن  هذه مـ ثٔٚب افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ

                                                                                                                                        

ـ ؿىههري ؿههٚل: شههًّٝ ظههدي بههـ حههرب ؿههٚل: شههًّٝ مههري بههمههـ ضريههؼ صههًٌٜ ظههـ شههامك بههـ 

 ،/ اإلحًههٚن (. وهههذا شهْد حًههـ بههام بًههده77/  733/  7، وـههذا رواه ابهـ حٌههٚن ) حهٚتؿ بههف

وؿههد وثَههف ابههـ حٌهٚن، وؿههٚل ؾٔههف احلههٚؾظ يف  ،ؽههر مههري بههـ ؿىهري ،رجٚفهف ثَههٚت رجههٚل مًهِؿ

 :"افتَريٛ"

ًٚ 737/  7داود ) أبق  ؾَد أخرجف ،وَل يتٍرد بف ،، أي : إذا تقبع"مٌَقل" ، (، وافسمهذي أيوه

( ر مههههـ ضههههرق ظههههـ  773و  770/  5افٌَٔٓههههل، وأمحههههد )  وـههههذا ،( 737/  7وابههههـ مٚجههههف ) 

وشههٖفف  –يَههقل  شههامك بههـ حههرب: حههدثْل ؿٌٔهههٜ بههـ هِههٛ ظههـ أبٔههف ؿههٚل: شههًّٝ افٌْههل 

ًٚ أكرج مْف ؟   ؾَٚل : -رجؾ ؾَٚل : إن مـ افىًٚم ضًٚم

 ."وٚرظٝ ؾٔف افْكإٜٔ ٓ يتخِجـ يف ًٍٕؽ رء"

 ًٚ ههذا "وؿهٚل افسمهذي : ،وهذا اإلشْٚد ـٚفذي ؿٌِف، إٓ أن ؿٌٔهٜ بـ هِٛ وثَف افًجع أيوه

 ."حديٞ حًـ

أي : صههٚهبٝ ٕجِههف أهههؾ ادِههٜ افْكههإٜٔ مههـ حٔههٞ امتْههٚظٓؿ  إذا وؿههع يف ؿِههٛ أحههدهؿ إٔههف (7)

تحههرج ؾٕ٘هؽ إن ؾًِهٝ ذفههؽ ر وادًْهك : ٓ ت ،وههذا يف ادًْههك تًِٔهؾ افْٓهل ،حهرام أو مُهروه

يف  "كٍهههٜ إحهههقذي"وهههٚرظٝ ؾٔهههف افْكهههإٜٔ ر ؾٕ٘هههف مهههـ دأب افْههههٚرى وتهههرهٌٓؿ . ـهههذا يف 

ًٚ صٚهدًا حلديٞ ظدي.  ذح حديٞ هِٛ أ  ؿريٌ

وأمحههههههد  ،( 730/  3واحلههههههٚـؿ )  ،( 738/  7وافًْههههههٚئل )  ،( 733/  0أخرجههههههف مًههههههِؿ ) (7)

 "ادحهههههههههههههدث افٍٚصهههههههههههههؾ  "ي يف فرامٓرمههههههههههههزوا ،(777و  703و  737و  703و  7/707)

 وؿٚل احلٚـؿ: ،(03/7)ق
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إيٚـؿ وفٌقس افرهٌٚن، ؾٕ٘ف مـ تزيهٚ هبهؿ أو »ظـ ظع ريض اهلل ظْف رؾًف:   -7

 .(7)شتنٌف، ؾِٔس مْل

                                                                                                                                        

 وؿد وهؿ يف اشتدراـف ظذ مًِؿ . ،"وَل جرجٚه  ،حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ"

 – 53ويف هذا احلديٞ افْٓل ظـ فٌس ثٔٚب افٍُٚر اخلٚصهٜ هبهؿ. ؿهٚل صهٔخ اإلشهالم )ص

راد أ هٚ ممهٚ يًهتحِف افٍُهٚر وشهقاء أ ،وظِؾ افْٓهل ظهـ فًٌهٓٚ بٖ هٚ مهـ ثٔهٚب افٍُهٚر" :(58

بٖ ؿ يًتّتًقن بخالؿٓؿ يف افدٕٔٚ، أو ممٚ يًتٚده افٍُٚر فذفؽ ر ـام إٔف يف احلهديٞ ؿهٚل : 

، و ههذا ـههٚن "وهههل فِّههٗمْغ يف أخههرة ،إ ههؿ يًههتّتًقن بُٕٔههٜ افههذهٛ وافٍوههٜ يف افههدٕٔٚ"

ًٚ بٚفٍُههٚر  "هههحٔحغاف"ؾٍههل  ،افًِهامء بًِههقن ا ههٚذ احلريهر وأواين افههذهٛ وافٍوههٜ تنهٌٓ

ـتٛ إفْٔٚ ظّر ريض اهلل وٕحـ بٖذربٔجٚن مع ظتٌهٜ بهـ ؾرؿهد: يهٚ "ظـ أع ظثامن افْٓدي ؿٚل

ؾٚصٌع ادًِّغ يف رحهٚ ؿ ممهٚ تنهٌع مْهف يف  ،ظتٌٜ! إٕف فٔس مـ ـد أبٔؽ وٓ مـ ـد أمؽ

 هههك ظهههـ  ؾههه٘ن رشهههقل اهلل ،وفٌهههقس احلريهههر ،وزي أههههؾ افؼهههك ،وإيهههٚك وافتهههًْؿ ،رحِهههؽ

إصههههههًٌٔف افقشههههههىك وافًههههههٌٚبٜ  ورؾههههههع فْههههههٚ رشههههههقل اهلل ،وؿههههههٚل: إٓ هُههههههذا ،احلريههههههرفٌههههههقس 

 ."ووّٓام

ًٚ ؾهرأى ؾٔهف  وروى أبق بُر اخلالل ب٘شْٚده ظـ حمّد بـ شريـ أن حذيٍٜ بهـ افهٔامن أتهك بٔته

 ،( حٚرشتٚن( ؾٔف أبهٚريؼ افههٍر وافرصهٚص ؾِهؿ يدخِهف7/  50حٚدثتغ )يف ادخىقضٜ )ق

ًٚ مهـ زي افًجهؿ ،ٓهق مهْٓؿوؿٚل : مهـ تنهٌف بَهقم ؾ وؿهٚل: ،ؾخرج ،ويف فٍهظ نخهر : ؾهرأى صهٔئ

 ."مـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ

 .( 777/  70)  "افٍتح"ف . ـذا يف بًْد ٓ بٖس ب "إوشط "أخرجف افىزاين يف (7)

ؾَههد وؿٍههٝ  ،وأؿههقل أن يف هههذه افىًٌههٜ: فًههؾ احلههٚؾظ يًْههل : ٓ بههٖس بًههْده يف افنههقاهد

وفههذفؽ بههٚدرت إػ  ،ن ؾٔههف ظِههاًل توههىرين إػ احلُههؿ ظِٔههف بٚفوههًػؾتٌههغ أ ،ظههذ إشههْٚده

ؾٔهههف هْهههٚك، واهلل تًهههٚػ ههههق وتٍههههٔؾ افَهههقل  ،(7773) "إحٚديهههٞ افوهههًٍٜٔ"إخراجهههف يف 



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

778 

 ظـ أع ُأمٚمٜ ؿٚل:  -7

ظههذ منههٔخٜ مههـ إٕهههٚر بههٔض حلههٚهؿ، ؾَههٚل : يههٚ مًؼهه   خههرج رشههقل اهلل»

!  إٕهٚر! محروا وصٍروا، وخٚفٍقا أههؾ افُتهٚب، ؿهٚل: ؾَِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل 

: تنهوفقا وائتهزروا  إن أههؾ افُتهٚب يتنهوفقن وٓ يهٖتزرون! ؾَهٚل رشهقل اهلل

ب يتخٍٍهقن وٓ وخٚفٍقا أهؾ افُتهٚب، ؿهٚل : ؾَِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل ! إن أههؾ افُتهٚ

يْتًِقن! ؿٚل : ؾتخٍٍقا وإتًِقا وخٚفٍقا أهؾ افُتٚب . ؿهٚل ؿِْهٚ : يهٚ رشهقل اهلل ! 

ؿههههقا شهههٌٚفُؿ،  ، ؿهههٚل (7)إن أههههؾ افُتهههٚب يَههههقن ظثهههْٕٚٔٓؿ ويهههقؾرون شهههٌٚ ؿ

 .(7)شووؾروا ظثُْٕٚٔؿ، وخٚفٍقا أهؾ افُتٚب

                                                                                                                                        

 .ا ٚدي

 وهل افنٚرب. ،و)افًٌٚل(  ع )شٌِٜ( بٚفتحريؽ ،وهل افِحٜٔ ،افًثٕٚغ:  ع ظثْقن (7)

 فَٚشؿ ؿٚل: شًّٝ أبٚ أمٚمٜ بف.( مـ ضريؼ ا 703/  5أخرجف أمحد ) (7)

وههق ابهـ ظٌهد افهرمحـ أبهق ظٌهد  –ؿِٝ: وههذا إشهْٚد حًهـ، رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت ؽهر افَٚشهؿ 

(:  777/  5)  "ادجّهههع"وؿهههٚل ا ٔثّهههل يف  ،وههههق حًهههـ احلهههديٞ –افهههرمحـ افدمنهههَل 

 وؾٔف ـالم ٓ ،رواه أمحد وافىزاين ورجٚل أمحد رجٚل افهحٔح ر خال افَٚشؿ، وهق ثَٜ"

 ."يي

وفٔس مـ رجٚل افهحٔح ر ٓ افٌخٚري وٓ مًِؿ .  ،وؾٔف أن صٔخ أمحد ؾٔف : زيد بـ قٔك

ؾجًِف مْٓؿ شٓق مْف . ثؿ ذـر فِحديٞ صهٚهدًا مهـ روايهٜ جهٚبر بهـ ظٌهداهلل ظهـ افىهزاين يف 

 ؿٚل يف نخره: ،"إوشط"

 ."وخٚفٍقا أوفٔٚء افنٔىٚن بُؾ مٚ اشتىًتؿ "

وأخههههرج افىههههزاين "وؿههههٚل:  ،( 737/  3)  "افٍهههتح"احلههههٚؾظ يف وحهههديٞ أع أمٚمههههٜ حًههههْف 

 . "ٕحقه مـ حديٞ إٔس 
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 : ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -3

 .(7)شقا ادؼـغ ر أحٍقا افنقارب، وأوؾقا افِحكخٚفٍ»

                                                           

وافٌَٔٓل  ،(783/  7وأبق ظقإٜ ) ،( 757/  7ومًِؿ )  ،( 788/  70أخرجف افٌخٚري  )  (7)

 ،"ادؼهـقن"، بهدل: "ادجهقس"إٓ أن أبهٚ ظقإهٜ ؿهٚل :  ،مـ ضريؼ ٕٚؾع ظْهف ،( 750/  7)

بـ مٓران ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ( ر مـ ضريؼ مّٔقن  757/  7فٌَٔٓل ) وينٓد فف مٚ أخرجف ا

 ؾَٚل: ،ادجقس ـر فرشقل اهللؿٚل: ذُ 

 ."ؾخٚفٍقهؿ ،وقَِقن حلٚهؿ ،إ ؿ يقؾرون شٌٚ ؿ"

ؾِؿ أجد مـ تر ف . فُـ أخرجف ابـ  ،ورجٚفف ثَٚت ؽر أع بُر حمّد بـ جًٍر ادزـل

 "وفههههههذفؽ خرجتههههههف يف  ،مههههههـ ضريههههههؼ أخههههههرىاإلحًههههههٚن(  -7357) "فصههههههحٔح" حٌههههههٚن يف

ًٚ حديٞ أع هريرة أ  بًده7873) "افهحٔحٜ  ؾٍٔف : ،( . وينٓد فف أيو

 : "افٍتح"و ذا ؿٚل احلٚؾظ يف  ،"خٚفٍقا ادجقس "

 ."ومْٓؿ مـ ـٚن قَِٓٚ  ،ؾ٘ ؿ ـٕٚقا يَهقن حلٚهؿ ،وهق ادراد يف حديٞ ابـ ظّر"

 ( :78ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ًٚ ب ؾهههٖمر " وههههذه  ،وأوؾهههقا افِحهههك ،ثهههؿ ؿهههٚل : أحٍهههقا افنهههقارب ،ّخٚفٍهههٜ ادؼهههـغ مىَِههه

ؿههٚل:  ،ؾهه٘ن اإلبههدال يَههع يف اجلّههؾ ـههام يَههع يف ادٍههردات ،اجلِّههٜ افثٕٚٔههٜ بههدل مههـ إوػ

وإن ظْٔههٝ يف  ،ؾٍِههظ اٚفٍههٜ ادؼههـغ دفٔههؾ ظههذ أن جههْس ادخٚفٍههٜ أمههر مَهههقد فِنههٚرع

ـههام يَههٚل : أـههرم وههٍٔؽ ر  ،ٜ تَههديؿ افًههٚم ظههذ اخلههٚصؾهه٘ن تَههديؿ ادخٚفٍههٜ ظِهه ،هههذا افًٍههؾ

ثهؿ ظْٔهٝ افًٍهؾ  ،دفٔؾ ظذ أن إـرام افوهٔػ مَههقد ،ؾٖمرك بٚإلـرام أوًٓ  ،أضًّف وحٚدثف

ًٚ يف ذفههؽ افقؿههٝ وافتَريههر مههـ هههذا احلههديٞ صههٌٔف بههٚفتَرير مههـ ؿقفههف: ٓ  ،افههذي يُههقن إـرامهه

 . "يهٌٌقن ؾخٚفٍٓؿ

وهههق احلههديٞ ادههذـقر  ،يٞ، ثههؿ ذـههر حههديٞ أع هريههرةشههٖٔ  هههذا احلههديٞ بًههد هههذا بحههد
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 :  ظـ أع هريرة ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل  -5

)شجزوا افنقارب وأرخقا افِحك ر خٚفٍقا ادجقس»
1
). 

 : وظْف ؿٚل : ؿٚل افٌْل  -0

)شإن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن، ؾخٚفٍقهؿ »
2
). 

                                                                                                                                        

 وافتٚيل  ربف. ،أظاله

وأمحههههد  ،( 750/  7وافٌَٔٓههههل )  ،( 788/  7وأبههههق ظقإههههٜ )  ،( 757/  7أخرجههههف مًههههِؿ ) (7)

( ر مـ ضريؼ افًالء بـ ظٌد افرمحـ ظـ أبٔهف ظْهف. وفهف صهٚهد مهـ حهديٞ  700و  757/ 7)

وههق  ،وؾٔف احلًهـ بهـ جًٍهر،رواه افٌزار "وؿٚل:  ،( 700/  5)  "ادجّع"أورده يف ،إٔس

 . "ؤًػ مسوك

ًٚ ؿٚل صٔخ اإلشالم: 777/  7وؿد أخرجف افىحٚوي )   ( مـ ضريؼ أخرى ؤًٍٜ أيو

ؾًَهههٛ إمهههر بٚفقصهههػ ادنهههتؼ ادْٚشهههٛ، وذفهههؽ دفٔهههؾ ظهههذ أن اٚفٍهههٜ ادجهههقس أمهههر "

وإن ـههٚن إطٓههر  ،بًههض ظِههٜ مَههقد فِنههٚرع، وهههق افًِههٜ يف هههذا احلُههؿ، أو ظِههٜ أخههرى أو

و هذا دهٚ ؾٓهؿ افًهِػ ـراههٜ افتنهٌف بهٚدجقس يف ههذا وؽهرهر  ،ظْد اإلضهالق إٔهف ظِهٜ تٚمهٜ

مـ هدي ادجقس، وؿٚل ادروزي : شٖفٝ  ـرهقا أصٔٚء ؽر مْهقصٜ بًْٔٓٚ ظـ افٌْل 

ـ ومهه ،ظههـ حِههؼ افٍَههٚ؟ ؾَههٚل: هههق مههـ ؾًههؾ ادجههقس –يًْههل أمحههد بههـ حٌْههؾ  –أبههٚ ظٌههداهلل 

 تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ...

 ،وذـههر اخلههالل ظههـ ادًتّههر بههـ شههِٔامن افتّّٔههل ؿههٚل: ـههٚن أع إذا جههز صههًره َل قِههؼ ؿٍههٚه

ؿٔؾ فف: َل؟ ؿهٚل: ـهٚن يُهره أن يتنهٌف بهٚفًجؿ . وافًهِػ تهٚرة يًِِهقن افُراههٜ بٚفتنهٌف بٖههؾ 

فههههههٚدق مهههههع أن ا ،افُتهههههٚب، وتهههههٚرة بٚفتنهههههٌف بٕٚظهههههٚجؿ، وـهههههال افًِتهههههغ مْههههههقص يف افًهههههْٜ

 ."ؿد أخز بقؿقع ادنٚهبٜ  ٗٓء وهٗٓء ر ـام ؿدمْٚ بٕٔٚف ادهدوق 

، وافًْههٚئل ( 735/  7وأبههق داود )  ،( 755/  0ومًههِؿ )  ،( 737/  70أخرجههف افٌخههٚري )(7)
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 ( . 307و  703و  700و  730/  7وأمحد )  ،(787/  7وابـ مٚجف )  ،( 7/737)

 ( : 705/  7)  "ٕٔؾ إوضٚر"ؿٚل افنقـٚين يف 

ههههل اٚفٍهههٜ افٔٓهههقد  ،وتٌٔهههر افنهههٔٛ ،واحلهههديٞ يهههدل ظهههذ أن افًِهههٜ يف ذظٔهههٜ افههههٌٚغ "

يٌهٚفغ يف اٚفٍهٜ أههؾ  وؿهد ـهٚن رشهقل اهلل ،وهبذا يتٖـد اشهتحٌٚب اخلوهٚب ،وافْهٚرى

و هههذا تهههرى ادهههٗرخغ يف  ،وههههذه افًهههْٜ ؿهههد ـثهههر اصهههتٌٚل افًهههِػ هبهههٚ ،ويهههٖمر هبهههٚ ،افُتهههٚب

ؿههههٚل ابههههـ اجلههههقزي : ؿههههد  ،"وـههههٚن ٓ جوههههٛ"، "وـههههٚن جوههههٛ"فههههقن : افههههساجؿ  ههههؿ يَق

وؿههٚل أمحههد بههـ حٌْههؾ وؿههد رأى رجههاًل ؿههد خوههٛ  ،اختهههٛ  ٚظههٜ مههـ افهههحٚبٜ وافتههٚبًغ

ًٚ مـ افًْٜ  . "وؾرح بف حغ رنه صٌغ هبٚ ،حلٔف : إين ٕرى رجاًل قٔك مٔت

 ( بًد أن ذـر احلديٞ :73وؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

وذفهؽ يَتيضهه أن يُهقن جهْس اهٚفٍتٓؿ أمهرًا مَههقدًا فِنههٚرعر  ،ّخهٚفٍتٓؿههذا ؾٔهف أمهٌر ب"

وإن ـهههٚن إمهههر بٚدخٚفٍهههٜ يف تٌٔهههر  ،ٕٕهههف إن ـهههٚن إمهههر بجهههْس ادخٚفٍهههٜ حههههؾ ادَههههقد

أو  ،أو ظِههٜ أخههرى ،ؾٚدخٚفٍههٜ إمههٚ ظِههٜ مٍههردة ،افنههًر ؾَههطر ؾٓههق ٕجههؾ مههٚ ؾٔههف مههـ ادخٚفٍههٜ

مهٖمقرًا هبهٚ مىِقبهٜ فِنهٚرع ر ٕن افًٍهؾ ادهٖمقر   وظذ  ٔع افتَهديرات تُهقن ،بًض ظِٜ

َ ظْف بٍِ ر  ؾهال بهد أن يُهقن مهٚ مْهف آصهتَٚق ظ منتؼ مـ مًْك أظؿ مهـ ذفهؽ افًٍهؾبف إذا ُظز 

 ًٚ ـهام فهق ؿٔهؾ  ،ٓ شٔام إن طٓر فْٚ أن ادًْك ادنتؼ مْف مًْهك مْٚشهٛ فِحُّهٜ ،أمرًا مىِقب

 ،ر بًّْهك : اخٍهض صهقتؽ فهف"وؿهره"خ افٌُر: وفِنٔ ،ر بًّْك: أضًّف"أـرمف"فِؤػ : 

 ."وذفؽ فقجقه ،أو ٕحقه

( وؾٔهف مهـ افٍقائهد افًِّٔهٜ مهٚ ٓ يقجهد يف ؽهره، وممهٚ 78ؿِٝ: ثؿ أضٚل يف بٔٚ هٚ إػ )ص

 ( : 73جٚء ؾٔف )ص

وههههذا وإن دل ظهههذ أن اهههٚفٍتٓؿ أمهههر مَههههقد فِؼهههع، ؾهههذفؽ ٓ يٍْهههل أن تُهههقن يف ٍٕهههس "

 ؾ٘ن هْٚ صٔئغ : ،مهِحٜ مَهقدة مع ؿىع افْير ظـ اٚفٍتٓؿ افًٍؾ افذي خقفٍقا ؾٔف

دهٚ  ،أحد ٚ : أن ٍٕس ادخٚفٍٜ  ؿ يف ا دي افيهٚهر مههِحٜ ومًٍْهٜ فًٌهٚد اهلل ادهٗمْغ
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 : وظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل   -3

 .(7)شوٓ تنٌٓقا بٚفٔٓقد وٓ بٚفْهٚرىؽروا افنٔٛ، »

                                                                                                                                        

وإٕههام  ،يف اههٚفٍتٓؿ مههـ ادجٌٕٚههٜ وادٌٚيْههٜ افتههل تقجههٛ ادٌٚظههدة ظههـ أظههامل أهههؾ اجلحههٔؿ

حتههك رأى مههٚ اتهههػ بههف ادٌوههقب ظِههٔٓؿ  ييٓههر بًههض ادهههِحٜ يف ذفههؽ دههـ تْههقر ؿٌِههف

 وافوٚفقن مـ ادرض افذي ضره أصد مـ ضر أمراض إبدان.

 ًٚ  ،ؾْٔٓههل ظْههف ،وافثههٚين : أن ٍٕههس مههٚ هههؿ ظِٔههف مههـ ا ههدى واخلِههؼ ؿههد يُههقن ميههًا أو مَْههه

 ،دٚ ؾٔف مـ ادًٍْٜ وافُامل ،ويٗمر بوده

مٚ بٖيدهيؿ مهـ إظهامل ادٌتدظهٜ  : إمٚ مي أو ٕٚؿص، ٕنوفٔس رء مـ أمقرهؿ إٓ وهق

 ،وادًْههقخٜ وٕحقهههٚ ميههة، ومههٚ بٖيههدهيؿ ممههٚ َل يًْههخ أصههِف، ؾٓههق يٌَههؾ افزيههٚدة وافههَْص

وٓ يتههههقر أن يُهههقن رء مهههـ  ،ؾّخهههٚفٍتٓؿ ؾٔهههف بهههٖن يؼهههع مهههٚ قههههِف ظهههذ وجهههف افُهههامل

ك مههٚ هههؿ حتهه ،إذًا ادخٚفٍههٜ  ههؿ ؾٔٓههٚ مًٍْههٜ وصههالح فْههٚ يف ـههؾ أمههقرهؿ ،أمههقرهؿ ـههٚماًل ؿههط

 أو بام هق أهؿ ،ظِٔف مـ إتَٚن أمقر دٕٔٚهؿ ؿد يُقن ميًا بٚٔخرة

 هؾر وأمقرٚؾٚدخٚفٍٜ ؾٔف صالح فْٚ ... وحََٜٔ إمر أن  ٔع أظامل افُ ،مْف مـ أمر افدٕٔٚ

ظهذ افهتامم  هوفق ؾهرض صهالح رء مهـ أمهقر ،ٓ بد ؾٔٓٚ مـ خالل يًّْٓٚ أن تتؿ مًٍْٜ هبٚ

ؾٚحلّههد هلل ظههذ  ،وإمههٚ ٕٚؿهههٜ ،وفُههـ ـههؾ أمههقره إمههٚ ؾٚشههدة ،أخههرة ٓ شههتحؼ بههذفؽ ثههقاب

ؾَهد تٌهغ أن ٍٕهس  ،وأم ـؾ خر ـام قٛ ربْٚ ويهرى ،ًّٕٜ اإلشالم افتل هل أظيؿ افًْؿ

و ذا ـٚن اإلمٚم أمحد وؽره مـ إئّٜ يًِِهقن  ،اٚفٍتٓؿ أمر مَهقد فِنٚرع يف اجلِّٜ

 ٚق بًض افَْقل يف ذفؽ ظـ أمحد .. ثؿ ش"إمر بٚفهٌغ بًِٜ ادخٚفٍٜ

 ( مـ ضريؼ حمّد بـ ظّرو ظـ أع شِّٜ ظْف. 333و  707/  7أخرجف أمحد ) (7)

وتٚبًهف  ،اإلحًهٚن( -5333) "صهحٔحٜ"ؿِٝ : وهذا إشْٚد حًـ. وأخرجهف ابهـ حٌهٚن يف 

حهديٞ "(، وؿهٚل:  55/  7وافسمهذي )  ،(750/  7ظّر بـ أع شِّٜ ظـ أبٔف ظـ أمحهد ) 
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 وفف صقاهد ـثرة: ،"حٔح حًـ ص

(: حههدثْٚ حمّههد بههـ ـْٚشههٜ: حههدثْٚ 7375أخرجههف أمحههد )رؿههؿ  ،مْٓههٚ ظههـ افههزبر بههـ افًههقام

دون  ،. ؾذـرهؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ،هنٚم بـ ظروة ظـ ظثامن بـ ظروة ظـ أبٔف ظـ افزبر

بهههق وأ ،(738/  7. ومهههـ ضريهههؼ ابهههـ ـْٚشهههٜ ههههذا أخرجهههف افًْهههٚئل ) "وٓ بٚفْههههٚرى"ؿقفهههف : 

 ( .305 – 303/  5واخلىٔٛ )  ،( 780/  7ًٕٔؿ ) 

 ،تٍهرد بهف ابهـ ـْٚشهٜ ،ؽريهٛ مهـ حهديٞ ظهروة"ؿِٝ : وهذا إشْٚد صهحٔح، وؿهٚل أبهق ًٕهٔؿ: 

وأبهق  ،وأمحهد بهـ حٌْهؾ ،وحدث بف ظـ ابـ ـْٚشٜ إئّٜ ر أبق بُر بـ أع صهٌٜٔ ، وابهـ ّٕهر

 ."خٔثّٜ

حُهك ابهـ مًهغ وافهدار ؿىْهل بٚإلرشهٚل ـهام  ؾٖصٚر هبذا إػ أن اإلشْٚد صحٔح، فُهـ أظِهف

 :ذفؽ اخلىٔٛ، وؿٚل افدار ؿىْل

ثههههؿ أخرجههههف افًْههههٚئل  ،"رواه احلٍهههٚظ مههههـ أصههههحٚب هنههههٚم ظههههـ هنههههٚم ظهههـ ظههههروة مرشههههاًل "

( مهههـ ضريهههؼ أمحهههد بهههـ جْهههٚب احلهههدثل : حهههدثْٚ ظًٔهههك بهههـ يهههقٕس ظهههـ  33/  3واخلىٔهههٛ )

. ًٚ  هنٚم بـ ظروة ظـ أبٔف ظـ ابـ ظّر مرؾقظ

ًٚ  ،شهْٚد صههحٔح ظهذ ذط مًهِؿوههذا إ ؾَهٚل افًْهٚئل بًههد أن شهٚؿف وافههذي  ،فُْههف أظهؾ أيوهه

 ."ـال ٚ ؽر حمٍقظ "ؿٌِف : 

 . "تٍرد بـ أمحد بـ جْٚب ظـ ظًٔك  "وؿٚل اخلىٔٛ: 

 ،فحٔوـهؾ ههذه إشهٕٚٔد ظهـ هنهٚم صهح ،ؾال يي تٍرد ٚ هبذا اإلشهْٚد ،ؿِٝ: و ٚ ثَتٚن

 وهذا مْٓٚ. ،شٕٚٔدوؿد ـٚن فف يف هذا احلديٞ ظدة أ

(ر مهـ ضريهؼ ظٌهد اهلل بهـ أمحهد إههقازي 738/ 3و 305/  5ومْٓٚ مٚ أخرجهف اخلىٔهٛ ) 

اجلههقافَٔل: حههدثْٚ زيههد بههـ احلههريش : حههدثْٚ ابههـ رجههٚء ظههـ شههٍٔٚن ظههـ هنههٚم ابههـ ُظههروة ظههـ 

ًٚ بف.  أبٔف ظـ ظٚئنٜ مرؾقظ

ؽهر زيهد بهـ احلهريش ر  ،رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت مًروؾهقن ،وهذا إشْٚد ٓ بٖس بف يف ادتٚبًهٚت
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 ، وؿٚل:"افًِٚن"أورده يف 

وَل يتٍهرد بهف،  ": ربام أخىٖ، وؿٚل ابـ افَىٚن : مٓقل احلٚل"افثَٚت"ؿٚل ابـ حٌٚن يف "

 ."بـ أع زـريٚ افًٌٚين ظـ هنٚم وهُذا رواه أبق مروان قٔك" "ؾَد ؿٚل اخلىٔٛ ظٌَٔف 

 وؿٚل افدارؿىْل:

 ."ظـ هنٚم وـذفؽ روى حٍص بـ ظّر احلٌىل "

فُـ قٔك بـ أع زـريٚ وحٍص بهـ ظّهر وهًٍٔٚن، ؾٚفًّهدة ظهذ روايهٜ شهٍٔٚن، وؿهد أورد 

رواه افىهزاين يف "وؿهٚل:  ،( 707 – 700/  5) "ادجّهع"ا ٔثّل حديٞ ظٚئنٜ هذا يف 

وبَٜٔ رجٚفف  ،وافيٚهر إٔف ثَٜ ٕٕف أـثر ظْف ،وَل أظرؾف ،ظـ صٔخ فف اشّف أمحد "إوشط "

 ."ثَٚت 

 737/  7/  70/  7)  "إوشهههههط"ومهههههـ صهههههقاهد ههههههذا احلهههههديٞ مهههههٚ أخرجهههههف افىهههههزاين يف 

 بسؿّٔل( ظـ إٔس بـ مٚفؽ ؿٚل:

ًٚ ظْهههه مههههٚفُؿ ٓ "ؾَههههٚل :  ،ؾههههرنهؿ بههههٔض افِحههههك ،ؾههههدخِٝ ظِٔههههف افٔٓههههقد افٌْههههل  دـْههههٚ يقمهههه

 ."تٌرون؟

 ."وا ر وإيٚي وافًقاد ر  ُؿ ؽَ فُْ  ":  ؾَٔؾ : إ ؿ يُرهقن ! ؾَٚل افٌْل 

 ."وهق حديٞ حًـ ،وبَٜٔ رجٚفف ثَٚت ،وؾٔف ابـ  ًٜٔ"( :  700/  5ؿٚل ا ٔثّل ) 

 افنقاهد .وؿِٝ : وبٚجلِّٜ ؾٚحلديٞ صحٔح هبذه افىرق 

 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وافْٓهههههل ظهههههـ  ،أدل ظهههههذ إمهههههر بّخهههههٚفٍتٓؿ –يريهههههد ادهههههذـقر يف ادهههههتـ  –وههههههذا افٍِهههههظ "

 بَههٚء بٔههٚض افنههٔٛ افههذي فههٔس مههـ ؾًِْههٚ، ؾههسْن منههٚهبتٓؿ ؾٕ٘ههف إذا  ههك ظههـ افتنههٌف هبههؿ يف

ًٚ  ،يْٓهههك ظهههـ إحهههداث افتنهههٌف هبهههؿ أوػ بخهههالي  ،و هههذا ـهههٚن ههههذا افتنهههٌف هبهههؿ يُهههقن حرامههه

 ."إول

 وؿٚل ادْٚوي :
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 ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل: -8

ٛ مقاؾَٜ أهؾ افُتٚب ؾٔام َل يٗمر ؾٔهف، وـهٚن أههؾ افُتهٚب ق ـٚن افٌْل »

ٕٚصهٔتف،  ؿهقن رؤوشهٓؿ، ؾًهدل افٌْهل رِ ٍْ فقن أصهًٚرهؿ، وـهٚن ادؼهـقن يَ ًدِ يُ 

 .(7)شثؿ ؾرق بًد

                                                                                                                                        

" ًٚ  ."ؾ٘ن افًزة بًّقم افٍِظ ،وؾٔف ٕدب اٚفٍٜ افٔٓقد وافْهٚرى مىَِ

(، وأبههههق 87/  3ومًههههِؿ )  (،733/  70و  777/  3/ و 333/  0أخرجههههف افٌخههههٚري )(7)

 7703وأمحهههد )رؿهههؿ  ،(78 7/ 7(، وابهههـ مٚجهههف ) 737/  7وافًْهههٚئل) ،(737/  7داود )

، ؾههٖوهؿ إٔههف "افًههْـ"(. وؿههد ظههزاه بًوههٓؿ فِنههٔخغ وأصههحٚب 7333و  7005و  7707و

 (.7707)رؿؿ  "افذخٚئر"وفٔس ـذفؽ. وَل يًزه  إفٔف افْٚبِز يف  ،يف افسمذي أيوًٚ 

ًر! أن أمر افٌْل ؾٍل احلديٞ   اشتَر أخرًا ظذ اٚفٍٜ أهؾ افُتٚب حتك يف افن 

 (:87ؿٚل صٔخ اإلشالم )ص

ٓ  {أن}و ذا صٚر افٍرق صًٚر ادًِّغ، وـٚن مـ افؼوط ادؼوضٜ ظذ أهؾ افذمٜ "

وهههذا ـههام أن اهلل ذع يف أول إمههر اشههتٌَٚل بٔههٝ ادَههدس مقاؾَههٜ ٕهههؾ  ،يٍرؿههقا صههًقرهؿ

رهؿ مهـ افًهٍٓٚء ؽهوأخهز ظهـ افٔٓهقد و ،ؿ إٕهف ًٕهخ ذفهؽ وأمهره بٚشهتٌَٚل افًٌُهٜثه ،افُتٚب

 ."أ ؿ شَٔقفقن ق مٚ وٓ هؿ ظـ ؿٌِتٓؿ افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚي 

أن أهههؾ "، وهههق : "افٍههتح"وافنهه يف مقاؾَتههف ٕهههؾ افُتههٚب أول إمههر مههٚ ذـههره احلههٚؾظ يف 

افُتههههٚب يتًّههههُقن بؼههههيًٜ يف وٕن أهههههؾ  ،إوثههههٚن أبًههههد ظههههـ اإليههههامن مههههـ أهههههؾ افُتههههٚب

ام ِهؾ ،وفق أدت مهقاؾَتٓؿ إػ اٚفٍهٜ أههؾ إوثهٚن ،ؾُٚن قٛ مقاؾَتٓؿ فٔتٖفٍٓؿ ،اجلِّٜ

رهؿ، متحوهٝ أشِؿ أهؾ إوثهٚن افهذيـ مًهف وافهذيـ حقفهف، واشهتّر أههؾ افُتهٚب ظهذ ـٍه

 "ادخٚفٍٜ ٕهؾ افُتٚب

 (: 77/  77) "افٍتح "ؿٚل احلٚؾظ يف 
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 :شأداب وافًٚدات»ومـ 

ًٚ :  ظـ جٚبر بـ ظٌداهلل-7  مرؾقظ

 .(7)،(7)شٓ تًِّقا تًِٔؿ افٔٓقد، ؾ٘ن تًِّٔٓؿ بٚفرؤوس وإـػ واإلصٚرة»

                                                                                                                                        

 ."ْد جٔدأخرجف افًْٚئل بً"

وهههق ؾٔههف  ،ثههؿ ضٌههع هههذا ،فههف "ظّههؾ افٔههقم وافِِٔههٜ "أو يف  "ْف افُههزىْشهه"ؿِههٝ : وفًِههف يف 

 "(. وؿهد أورده ا ٔثّهل يف 7387) "افهحٔحٜ"(، وؾٔف ظًْْٜ أع افزبر. إير 730برؿؿ )

 ( بْحقه، ثؿ ؿٚل: 78/  8) "ادجّع

. وينههٓد فههف "رجههٚل افهههحٔح، ورجههٚل أع يًههع "إوشههط"رواه أبههق يًههع وافىههزاين يف "

( مـ ضريهؼ ابهـ  ًٔهٜ ظهـ ظّهرو بهـ صهًٔٛ ظهـ أبٔهف ظهـ جهده 7/780مٚ أخرجف افسمذي )

ؾههه٘ن  ،ٓ تنهههٌٓقا بهههٚفٔٓقد وٓ بٚفْههههٚرى ،ؿهههٚل : فهههٔس مْهههٚ مهههـ تنهههٌف بٌرٕهههٚ أن رشهههقل اهلل 

 تًِٔؿ افٔٓقد بٚإلصٚرة بٕٚصٚبع، وتًِٔؿ افْهٚرى اإلصٚرة بٕٚـػ . وؿٚل:

 ."شْٚد ؤًػ هذا اإل"

وإيههر  ،واحلههديٞ افههذي ؿٌِههف ينههٓد دههٚ رواه ،ؿِههٝ: وابههـ  ًٔههٜ إٕههام وههًػ مههـ ؿٌههؾ حٍيههف

  احلديٞ أ :

 ؿٚل افْقوي:(7)

" ًٚ ًٚ وذظههه وإٓ ؾٓهههل  ،وافْٓهههل ظهههـ افًهههالم بٚإلصهههٚرة اههههقص بّهههـ ؿهههدر ظهههذ افٍِهههظ حًههه

ًٌٔههههههد مؼههههههوظٜ دههههههـ يُههههههقن يف صههههههٌؾ يًّْههههههف يف افههههههتٍِظ بجههههههقاب افًههههههالم ـٚدهههههههع واف

 ."افٍتح". ذـره يف "وـذا افًالم ظذ إصؿ  ،وإخرس

ًٚ  –بٚشهتثْٚء مهـ شهٌؼ  –ؿِهٝ : ثهؿ إن احلهديٞ ظهٚم ينهّؾ  أو  ،مهـ شهِؿ بٚإلصهٚرة وافٍِهظ مًهه

وههق إفَهٚء افًهالم  –وإن ـٚن  هذا أصد اٚفٍٜر جلًّف بغ ترك افًهْٜ  ،بٚإلصٚرة دون افٍِظ

 وافتنٌف بٚفٍُٚر. –أو رّده 
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ٚ بحديٞ يف ثٌقتف ٕيهروأمٚ افْق  "إذـهٚر "ؾَهٚل يف  ،وي ؾَد محِف ظذ هذا إخر حمتجًّ

 ( ظَٛ حديٞ ظّرو بـ صًٔٛ ادتَدم :777)

مهر يف  وأمٚ احلديٞ افذي رويْٚه يف ـتٚب افسمذي ظـ أشامء بْٝ يزيد أن رشهقل اهلل "

ًٚ وظهٌٜ مـ افًْٚء ؿًقد مهذي : حهديٞ حًهـ . ؾٖصٚر بٔده بٚفتًهِٔؿ، ؿهٚل افس ،ادًجد يقم

ويهدل ظههذ ههذا أن أبههٚ داود روى هههذا  ، هع بههغ افٍِهظ واإلصههٚرة ؾٓهذا حمّههقل ظهذ إٔههف 

 ."وؿٚل يف روايتف : ؾًِؿ ظِْٔٚ ،احلديٞ

ؿِٝ: حديٞ أشامء هذا ٓ يهح، ؾال يههِح فالظهتامد ظِٔهف يف إجهٚزة مهٚ دل مىِهؼ حهديٞ 

وههق اتِهػ  ،ٓر بهـ حقصهٛ ظْٓهٚجٚبر وؽره ظذ مًْهف، وذفهؽ ٕن إشهْٚده يهدور ظهذ صه

 وؿد ؿٚل ؾٔف ابـ ظدي: ،ؾٔف

ـثههر  ،صههدوق":  "افتَريههٛ"، ؿههٚل احلههٚؾظ يف "وٓ يتههديـ بحديثههف  ،هههق ممههـ ٓ قههتٟ بههف"

 ."اإلرشٚل وإوهٚم

وفهذفؽ ٓ ٕنهؽ أن مهٚ تٍهرد بهف أو  ،وـثرة أوهٚمف ممهٚ ٓ ينهؽ ؾٔهف مهـ تتٌهع روايتهف وأحٚديثهف

 قههتٟ بههف، وإٕههام يًتههز بههف يف افنههقاهد وادتٚبًههٚت، وؿههد تٍههرد بههذـر اختِههػ ظِٔههف ؾٔههف ر إٔههف ٓ

بؾ اختِػ ظِٔف ؾٔٓٚر ؾّْٓؿ مـ أثٌتٓٚ ظْف، ومهْٓؿ مهـ َل يهذـرهٚ  ،اإلصٚرة يف هذا احلديٞ

 ،(757)ص "إدب ادٍرد"وافٌخٚري يف  ،( 780/  7افٌتٜ، ؾَد أخرج حديثف افسمذي ) 

 :ٚل افسمذيظٌد احلّٔد بـ هبرام ظـ صٓر بف . وؿ ( ر مـ ضريؼ358 – 353/  0وأمحد ) 

ٓ بٖس بحديٞ ظٌد احلّٔد بهـ هبهرام ظهـ صهٓر  "ؿٚل أمحد بـ حٌْؾ ،وهذا حديٞ حًـ"

وؿهههٚل : إٕهههام تُِهههؿ ؾٔهههف ابهههـ  ،وؿهههقى أمهههره  ،ؿهههٚل حمّهههد : صهههٓر حًهههـ احلهههديٞ ،بهههـ حقصهههٛ

 ."ظقن

 ًٚ وؿهههد ذـهههرت فهههؽ  ،"ٓهههذيٛ هههذيٛ افت"ؾهههٕٚير تر تهههف يف  ،ؿِهههٝ : ؿهههد تُِهههؿ ؾٔهههف ؽهههره أيوههه

 خالصٜ مٚ يًتٍٚد مـ أؿقا ؿ ؾٔف.

 ،(7/738، وابـ مٚجف )( 733/  7وافدارمل )  ،( 737/  7ثؿ أخرج احلديٞ أبق داود ) 



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

738 

                                                                                                                                        

يَهقل : أخزتهف  ،( مـ ضريؼ ابـ أع حًهغ شهًّف مهـ صهٓر بهـ حقصهٛ 357/  0وأمحد ) 

 -. ؾِهههؿ يهههذـر ابهههـ أع احلًهههغيف ًٕهههقة ؾًهههِؿ ظِْٔهههٚ أشهههامء ابْهههٜ يزيهههد : مهههر ظِْٔهههٚ افٌْهههل 

 ،ؾٚختٍِههٚ ،وذـرهههٚ ظٌههد احلّٔههد بههـ هبههرام ،ظْههف اإلصههٚرة –واشههّف ظٌههد اهلل بههـ ظٌههد افههرمحـ 

ٕٕههف ثَههٜ ظْههد اجلّٔههع ـههام ؿههٚل ابههـ  ،وروايههٜ ابههـ أع حًههغ ظْههدي أرجههح ،ؾقجههٛ افسجههٔح

فهٔس مهـ ؾٓهق مهـ ـقٕهف  ،وفٔس ـذفؽ ابـ هبرام ،"افهحٔحغ "وهق حمتٟ بف يف  ،ظٌد افز

 ،"إٕف هيؿ"ؾَد ؿٔؾ ؾٔف:  ،رجٚ ام

ر ٕن ههذا "زيهٚدة افثَهٜ مٌَقفهٜ"ر ؾال يهِح أن يًٚرض بروايتف ويَهٚل:  "ٓ قتٟ بحديثف"و

وفٔس إمر ـذفؽ  ،"ادهىِح "حمِف ؾٔام فق ـٚن افزائد ثَٜ ؿقي احلٍظ ـام هق مٌغ يف 

 ؾتٌْف. ،هْٚ

ه افزيههٚدة ظههـ صههٓر، ؾههذفؽ يههدل ظههذ أن صههٓرًا ظههذ إْٔههٚ فههق ؾروههْٚ أن ابههـ هبههرام ؿههد حٍههظ هههذ

قهـ آظهههتامد ظِٔٓهههٚ وذفهههؽ ممهههٚ يههه ،وتهههٚرة ٓ ،ًٍٕهههف ـهههٚن يوهههىرب ؾٔٓهههٚ، ؾُهههٚن يروهيهههٚ تهههٚرة

ؾَههههٚل  ،. ويٗيههههد هههههذا أن احلههههديٞ رواه ؽههههر صههههٓر ظههههـ أشههههامء بههههدون افزيههههٚدةوٓحتجههههٚج هبههههٚ

 :"إدب "افٌخٚري يف 

بـ أع ؽْٔهٜ ظهـ حمّهد بهـ مٓهٚجر ظهـ أبٔهف حدثْٚ اِد ؿٚل: حدثْٚ مٌؼ بـ إشامظٔؾ ظـ ا

 ظـ أشامء ابْٜ يزيد إٕهٚريٜ:

 ؾًِؿ ظِْٔٚ . ،وإٔٚ يف جقار أتراب يل مرع افٌْل 

ورجٚفههف ثَههٚت ر رجههٚل افهههحٔح، ؽههر مٓههٚجر وافههد  ،وهههذا إشههْٚد صههحٔح إن صههٚء اهلل تًههٚػ

ٕٚخههذ بحديثههف (، ؾ 373/  5) "افثَهٚت"وذـههره ابهـ حٌههٚن يف  ،وؿههد روى ظْهف  ههع ،حمّهد

ؾٓههق أظِههؿ بحههديثٓٚ مههـ صههٓر وبههذفؽ يثٌههٝ أن  ،وٓ شههٔام وهههق مههقػ أشههامء هههذه ،هههذا أوػ

ؾهال قهتٟ  ،أصؾ احلديٞ صهحٔح، وأن ذـهر اإلصهٚرة ؾٔهف مُْهر مهـ أوههٚم صهٓر بهـ حقصهٛ

 وٓ يًٚرض احلديٞ افذي ٕحـ يف صدد افُالم ظِٔف . ،هبٚ

وافٍِههظ افههذي ؾٔههف اإلصههٚرة :  ،ق حههديٞ أشههامءبًههد أن شههٚ "افٍههتح")تٌْٔههف( : ؿههٚل احلههٚؾظ يف 
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 ظـ افؼيد بـ شقيد ؿٚل : -7

وإٔهههٚ جهههٚفس هُهههذا، وؿهههد ووهههًٝ يهههدي افٔنهههى خِهههػ  مهههرع رشهههقل اهلل »

 .(7)شطٓري، واتُٖت ظذ أفٜٔ يدي، ؾَٚل: أتًَد ِؿًدة ادٌوقب ظِٔٓؿ؟!

                                                                                                                                        

 ."وفف صٚهد مـ حديٞ جٚبر ظـ أمحد"

 . "كٍٜ إحقذي"وَِٕف ظـ ادٌٚرـٍقري يف 

، ؾههه٘ن "جريهههر"وافههههقاب :  ،شهههٌؼ ؿِهههؿ مهههـ احلهههٚؾظ "جهههٚبر"ويٌِهههٛ ظهههذ افيهههـ أن ؿقفهههف : 

 ( وؽر حديثف وفٍيف: 78/  8)  "ادجّع"ا ٔثّل َل يقرد يف 

(، و  707و  753/  3)  "ادًهههههْد"، وههههههق يف "ؾًهههههِؿ ظِههههٔٓـ ،ذ ًٕهههههقةظهههه مههههر افٌْهههههل"

وؿهههد تُِهههؿ ظِٔهههف  ،وافىهههزاين ،( وأع يًهههع777ٓبهههـ افًهههْل )رؿهههؿ  "ظّهههؾ افٔهههقم وافِِٔهههٜ"

ؿهههٚل  ،ويف بًهههض ضرؿهههف جهههٚبر ظهههـ ضهههٚرق افتّٔهههل ،ا ٔثّهههل بهههام يهههدل ظهههذ اوهههىراب إشهههْٚده

بٖٕف ههق،  "افتًجٔؾ"زم احلٚؾظ يف . وج"ؾ٘ن ـٚن جٚبر هق اجلًٍل ؾٓق ؤًػ"ا ٔثّل : 

 واهلل أظِؿ. ،ؾٕ٘ف وؿع يف افًْد جٚبر بـ ظٌد اهلل، واجلًٍل اشؿ أبٔف يزيد، ؾٚؾسؿٚ ،وؾٔف ٕير

 "و هذا ـههٕٚقا يُرهههقن افتًههِٔؿ بٚفٔههدر ـههام ؿههٚل ظىههٚء بههـ أع ربههٚح ؾههٔام أخرجههف افٌخههٚري يف (7)

 . "فهحٔحا "وإشْٚد صحٔح ظذ ذضف يف  ،(730) "إدب ادٍرد

( ، وؿهههٚل  788/  3( ، وأمحهههد )  703/  3( ، واحلهههٚـؿ   ) 735/  7أخرجهههف أبهههق داود ) (7)

 ، وواؾَف افذهٌل . "صحٔح اإلشْٚد"احلٚـؿ : 

ؿِٝ : بؾ هق ظذ ذط افٌخٚري ، وابـ جريٟ ؿد سح بٚفتحهديٞ ظْهد ظٌهد افهرزاق ، ـهام 

 بتحََٔل( . -7783فًٌد احلؼ اإلصٌٔع )رؿؿ  "ـتٚب إحُٚم "يف 

( ، ؾزافهههٝ  7058/  738/  7)  "مههههْػ ظٌههد افههرزاق"ثههؿ رأيتههف ـههام ذـهههره ظٌههد احلههؼ يف 

 (ًٚ ( ظههـ 73537/  375/  70افًِههٜ ، وصههح احلههديٞ واحلّههد هلل. وروى ظٌههد افههرزاق أيوهه

ًههٚن ظههذ يههده افٔنههى إذا ـههٚن أن يًتّههد اإلٕ زجههر رشههقل اهلل"قٔههك بههـ أع ـثههرر ؿههٚل: 
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 : ٚل:ؿٚل رشقل اهللظـ شًد بـ أع وؿٚص ؿ -7

)شيف دورهٚ (7)ٕيٍقا أؾْٔتُؿ، وٓ تنٌٓقا بٚفٔٓقد ر جتّع إـٌَٚء »
2
). 

                                                                                                                                        

 ."يٖـؾ

 ٚفف ثَٚتر فُْف مًوؾ ، ويف ظّقم افذي ؿٌِف مٚ يٗيد هذا. واهلل أظِؿ.ؿِٝ: ورج

 وينٓد فف حديٞ ابـ ظّر:

ًٚ يههههده يف افههههالة، ؾَهههٚل:  أن رشهههقل اهلل ٓ جتِههههس هُهههذا ر إٕهههام هههههذه "رأى رجهههاًل شهههٚؿى

 . "جًِٜ افذيـ يًذبقن

ص  3)رؿهههؿ  "افههههالة"( بًهههْد حًهههـ صهههحٔح، وؿهههد تَهههدم يف 5337أخرجهههف أمحهههد )رؿهههؿ 

737.) 

ـٌِك ( بٚفُن وافَك، يف 7) ْٚشٜ":  "افَٚمقس"( ع ) ُُ  ."ـه)إػ(: اف

( مـ ضريؼ أع افىٔٛ هٚرون 773/  7)  "افُْك "حديٞ حًـ، أخرجف افدوٓع يف  (7)

يف إصهؾ : شهًٔد وههق  –بـ حمّد ؿٚل: حهدثْٚ بُهر بهـ شهامر ظهـ ظهٚمر بهـ شهًد ظهـ شهًد 

 :ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل -كريػ

 ،ضٔهٛ قهٛ افىٔهٛ ،ـهريؿ قهٛ افُهرم ،جهقاد قهٛ اجلهقد ، ٕئػ قٛ افْيٚؾٜإن اهلل"

، ورجٚفف ثَٚت ر ؽر أع افىٔٛ هٚرون بـ حمّد، وهق ؤًػ جهدًا. "ؾْيٍقا ... احلديٞ

فُـ أخرجف افسمذي مـ ضريهؼ أخهرى ظهـ خٚفهد بهـ إفٔهٚس ظهـ صهٚفح بهـ أع حًهٚن ؿهٚل: 

ًٚ ظِٔهههف. ؿهههٚل: ؾهههذـرت ذفهههؽ دٓهههٚجر بهههـ شهههًّٝ شهههًٔد بهههـ ادًهههٔٛ يَهههقل: ؾهههذـره مقؿقؾههه

حههديٞ "مثِهف . وؿههٚل افسمهذي : ؾَهٚل: حدثْٔههف ظهٚمر بهـ شههًد ظهـ أبٔهف ظههـ افٌْهل  ،مًهامر

 ."وخٚفد بـ إفٔٚس يوًػ ،ؽريٛ

ًٚ  "ٚمعاجلههه"ويزيهههده ؿهههقة مهههٚ يف  ،ؿِهههٝ : وؿهههد يتَهههقى بهههٚفىريؼ إول ًٚ مرؾقظههه ظهههـ شهههًد أيوههه

وؿهٚل  ،"إوشهط". رواه افىهزاين يف "يهػ أؾْٔتٓهٚضٓروا أؾْٔتُؿ، ؾه٘ن افٔٓهقد ٓ تْ": بٍِظ
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 :ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ريض اهلل ظْف ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -3

افًٌُتههههٚن ادقشههههقمتٚن افِتههههٚن تزجههههران زجههههرًا، ؾ٘ ههههٚ مٔنهههه  (7)إيههههٚـؿ وهٚتههههٚن»

)شافًجؿ
2
). 

                                                                                                                                        

 افنٚرح ادْٚوي:

 . "ؿٚل ا ٔثّل : رجٚفف رجٚل افهحٔح ر خال صٔخ افىزاين "

 ًٚ ؾٓههق صههٚهد ؿههقي فَِههدر افههذي أوردٕههٚ مههـ  ،ؿِههٝ: ؾٓههذه افىريههؼ ؽههر افىههريَغ إوفٔههغ ؿىًهه

 احلديٞ  واهلل تًٚػ أظِؿ.

ؾرأيهٝ  ،( 7/  77)  "ائد ادًجهؿ افههٌر وإوشهطزو"ثؿ وؿٍٝ ظذ إشْٚد افىزاين يف 

وههههق  ،وهههق ظههع بهههـ شههًٔد ،رجٚفههف رجههٚل افههههحٔح ـههام ؿههٚل ا ٔثّهههل خههال صههٔخ افىهههزاين

 وافراجح إٔف حًـ احلديٞ إذا َل جٚفػ . ،وهق اتِػ ؾٔف ،افرازي

، وشههْده ( 7/  05/  7)  "افزهههد"وفِحههديٞ صههٚهد مرشههؾ، أخرجههف وـٔههع بههـ اجلههراح يف 

ًٚ هبذه افىرق .ؤًػ  . وبٚجلِّٜر ؾٚحلديٞ ثٚبٝ ؿىً

 وهل فٌٜ صحٔحٜ مًروؾٜ. ،وهل ظذ فٌٜ مـ يِزم ادثْك إفػ ،هُذا افروايٜ(7)

(، مههـ ضريههؼ إبههراهٔؿ بههـ مًههِؿ  775/  70(، وافٌَٔٓههل )3707أخرجههف اإلمههٚم أمحههد )رؿههؿ  (7)

 ا جري ظـ أع إحقص ظْف .

ًٚ وا جههري هههذا وههًٔػ، وؿههد ورد ظْههف مق ًٚ ظههذ ابههـ مًههًقد . وأخرجههف افٌَٔٓههل أيوهه  ،ؿقؾهه

 ."إٕف ادحٍقظ"وؿٚل: 

 "ادجّههههع"ؾَههههد أورده ا ٔثّههههل يف  ،ؿِههههٝ فُههههـ افيههههٚهر إٔههههف ورد مههههـ ظههههر ضريههههؼ ا جههههري

، ورجهٚل افىهزاين رجهٚل رواه أمحهد وافىهزاين"وؿٚل:  ،( بٚفٍِظ ادذـقر أظاله 8/777)

 ."افهحٔح

ل ظههذ أن افىههزاين رواه مههـ ضريههؼ ؽههره، ؾتَههقى وا جههري فههٔس مههـ رجههٚل افهههحٔح، ؾههد
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 :شمتْقظٚت»

 يَقل : ٚب ريض اهلل ظْف : شًّٝ افٌْلظـ ظّر بـ اخلى -7

                                                                                                                                        

وؿهههٚل ارجهههف  ،"افُنهههٚي  "ؾَهههد جهههٚء احلهههديٞ يف ،وٓ شهههٔام أن فهههف صهههٚهداً  ،احلهههديٞ  بهههف

 ( : 735رؿؿ  78/  3احلٚؾظ افًًَالين )

رواه ابهـ مردويههف مهـ حههديٞ شهّرة بههـ جْهدب، ومههـ حهديٞ أع مقشههك إصهًري ٕحههقه، "

مههـ وجٓههغ ظههـ أع إحههقص ظههـ ظٌههداهلل بههـ  "دٍههردإدب ا"ورواه أمحههد وافٌخههٚري يف

 ."مًًقد 

وهق  ،( مـ ضريؼ ظٌدادِؽ ظـ أع إحقص بف مقؿقؾًٚ 783ؿِٝ : هق ظْد افٌخٚري )ص

ًٚ ـام تَدم وصْٔع احلٚؾظ يقهؿ أ ام أخرجٚه ـال ٚ ،ظْد أمحد مـ ضريؼ ا جري مرؾقظ

ًٚ أو مرؾقظًٚ   وفٔس ـذفؽ. ،مقؿقؾ

 ًـ أو صحٔح . واهلل أظِؿ.وبٚجلِّٜ ؾٚحلديٞ ح

(، وابهههـ ظهههدي يف 0707/  373/  8)  "ادههههْػ "واحلهههديٞ أخرجهههف ابهههـ أع صهههٌٜٔ يف 

 ؿٚل:  ،(7/777) "افُٚمؾ"تر ٜ ا جري مـ 

وأحٚديثهف ظٚمتٓهٚ مًهتَّٜٔ ادهتـ،  ،وإبراهٔؿ ا جهري حهدث ظْهف صهًٌٜ وافثهقري وؽر هٚ"

وههههق ظْهههدي مم هههـ يُتهههٛ  ،ص ظهههـ ظٌهههداهللوإٕهههام إُٔهههروا ظِٔهههف ـثهههرة روايتهههف ظهههـ أع إحهههق

 ."حديثف

ُشههئؾ ظههـ  ( صههٚهدًا ظههـ ؿتههٚدةر ؿههٚل : بٌِْههٚ أن رشههقل اهلل 0735وروى فههف ابههـ أع صههٌٜٔ ) 

 ."إ ٚ مٔن إظٚجؿ"افًِٛ بٚفًٌُغ؟ ؾَٚل: 

 ؿٚل: وـٚن ؿتٚدة يُره افًِٛ بُؾ رء حتك يُره افًِٛ بٚحلل.

  بٖس بف يف افنقاهد.ؿِٝ: وإشْٚده صحٔحر فُْف مرشؾر ؾال
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فهقا: قـام أضهرت افْههٚرى ظًٔهك ابهـ مهريؿ، إٕهام إٔهٚ ظٌهداهلل، ؾَ (7) ٓ ُتىروين»

                                                           

 :"افنامئؾ"ؿٚل ادْٚوي ظذ  ،بوؿ أول مـ اإلضراء(7)

 ،ؾههههٚدًْك : ٓ جتههههٚوزوا احلهههد يف مههههدحل بٌههههر افقاؿههههع ،وههههق ادٌٚفٌههههٜ يف ادههههدح وافٌِهههق"

ؾٔجرـؿ ذفؽ إػ افٍُهر ـهام جهر افْههٚرى دهٚ جتهٚوزوا احلهد يف مهدح ظًٔهك ظِٔهف افًهالم 

ًٚ . ؿٚ  ل:بٌر افقاؿع وا ذوه إ 

ويههح أن يُهقن فهٔس  ،يف زظهؿ إفقهٔهٜ "ـام أضرت افْههٚرى ظًٔهك"وافتنٌٔف يف ؿقفف: 

 ."ؾُٔقن أظؿ ،ؾٔف بؾ فًٌْٜ مٚ فٔس ،بّجرد ذفؽ

ؿِٝ : وهذا هق افههحٔح، ْٕٕهٚ ًِٕهؿ بٚفيهورة أن افْههٚرى ؿهد أضهروا ظًٔهك ظِٔهف افًهالم 

ًٚ  بٚفْههٚرى، ؾْٔٓهك يُهقن تنهٌ بام فهٔس ؾٔهف ؾّدح ادًِّغ فٌِْل  ،بٌر إفقهٜٔ أيوًٚ  ٓ

 :ظْف ٕمريـ

ًٚ يف ًٍٕف ًٚ مـ أن يّدح بف . وهق  ،إول : ـقٕف ـذب  أرؾع مَٚم

وخنهٜٔ أن يهٗدي ذفهؽ إػ مهٚ ادظتهف افْههٚرى يف ٌٕهٔٓؿ مهـ إفقهٔهٜ  ،أخر : شدًا فِذريًهٜ

 وذفههؽ ،ظههذ رؽههؿ مههـ هههذا احلههديٞ وؽههره ،وٕحقهههٚ. وؿههد وؿههع يف هههذا بًههض ادًههِّغ

 :مهداق ؿقفف

ًٚ بذراع" .  "حتك فق دخِهقا جحهر وهٛ فهدخِتّقه ،فتتًٌـ شْـ مـ ؿٌُِؿ صزًا بنز وذراظ

 ( .35 -37) "طالل اجلْٜ"وهق ارج يف  ،متٍؼ ظِٔف

ًٚ افٌْل   :ؿِٝ: ومع ذفؽ ؾْٕ٘ٚ ٓ ٕزال ًّٕع بًوٓؿ يسٕؿ بَقل افَٚئؾ اٚضٌ

 مؽ ظِؿ افِقح وافَِؿ!ؾ٘ن مـ جقدك افدٕٔٚ وض ٚ           ومـ ظِق

 ،ربقبٔتههف وأفقهٔتههفيف ؾٓههذا ذك يف بًههض صههٍٚتف تًههٚػ، ؾهه٘ن اهلل ظههز وجههؾ ـههام إٔههف واحههد 

ٓ ينهههٚرـف يف رء مْٓهههٚ أحهههد مهههـ اِقؿٚتهههف، مٓهههام شهههّٝ  ،ؾُهههذفؽ ههههق واحهههد يف صهههٍٚتف

 شٔد افٌؼ يًّع جٚريٜ تَقل يف ؽْٚئٓٚ افزيء: ؾٓذا ٌْٕٔٚ حمّد ،وظِٝ رتٌتف ،مْزفتف

 .ْٚ ٌٕل يًِؿ مٚ يف ؽدوؾٔ
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)شظٌُد اهلل ورشقفف
1
). 

 ظـ أع واؿد افِٔثل :  -7

                                                                                                                                        

 . أخرجف افٌخٚري وؽره . "دظل هذا وؿقيل افذي ـْٝ تَقفغ": ؾَٔقل  ٚ 

 ؾٖيـ ؿقل هذه اجلٚريٜ ممٚ يردده بًض ادًِّغ مْذ مئٚت افًْغ:

 ومـ ظِقمؽ ظِؿ افِقح وافَِؿ!

بههؾ يًِههؿ مههٚ ـههٚن ومههٚ شههُٔقن ممههٚ شههىره افَِههؿ يف  ،ؾٓههق ظْههدهؿ فههٔس يًِههؿ ؾَههط مههٚ يف ؽههد

افِقح ادحٍقظ ! بؾ هق بًض ظِّف !! شٌحٕٚؽ ههذا هبتهٚن ظيهٔؿ وإثهؿ مٌهغ. ومهـ ـهٚن فهف 

يهرى مهـ  ،وٕحقههٚ ،اضالع ظذ ـتٛ افهقؾٜٔ وافتل يًّق ٚ بٚحلَٚئؼ )!(، وـتهٛ ادقافهد

 هذا افٌَٔؾ افًجٛ افًجٚب .

قال افتهل وؿد يتقهؿ ـثر مـ افْٚس افذيـ يريدون أن قًْقا افيـ بُؾ افْهٚس أن ههذه إؿه

وأن ـثههريـ مههْٓؿ ٓ جىههر يف بههٚ ؿ  ،دون مًٕٚٔٓههٚ افيههٚهرة مْٓههٚٓ يَههه تَههٚل يف مدحههف 

... ؾَهد  "مٚ ـؾ مهٚ يتّْهك ادهرء يدرـهف"وفُـ :  ،ذفؽ. وٕحـ ٕتّْك أن يُقن هذا صحٔحًٚ 

شههههًّْٚ مههههـ إٔههههٚس ييههههـ ؾههههٔٓؿ افًِههههؿ وافهههههالح مههههٚ بًِْههههٚ موههههىريـ أن ٕزههههء افيههههـ هبههههؿ 

ًٚ( ـهٚن يهدرس يف مًهجد بْهل ونخر  ،وبًَٚئدهؿ ًٚ مهْٓؿ )هِهؽ ؿريٌه مٚ وؿع مـ ذفؽ أن صهٔخ

ؾنهه ؿقفههف تًههٚػ يف شههقرة احلديههد ق هههق إول وأخههر وافيههٚهر وافٌههٚضـ وهههق بُههؾ  ،أمٔههٜ

حهههٚول أن يِىهههػ إمهههر بقهههء مهههـ  ،، ؾِهههام اظهههُسض ظِٔهههفؿهههٚل ههههق حمّهههد ،رء ظِهههٔؿ ي

ؿٔهؾ فهف اؿهرأ أيهٜ افتهل بًهدهٚ: ق ههق افهذي ؾِهام  ،مكهًا ظهذ إرجهٚع افوهّر إفٔهف  ،افتٖويهؾ

ؾٓؾ هق حمّهد؟ ؾٌٓهٝ ...  ،خِؼ افًاموات وإرض يف شتٜ أيٚم ثؿ اشتقى ظذ افًرشي

 ومـ يًِؿ مذهٛ افَٚئِغ بقحدة افقجقد، ٓ يًتٌرب صدور مثؾ هذه افٍُريٚت مْٓؿ .

 ،( 707 / 7)"افنهههههههههامئؾ"وافسمهههههههههذي يف  ،( 773/  77و  787/ 0أخرجهههههههههف افٌخهههههههههٚري ) (7)

 .(737و 777و  703و  753د )رؿؿ وأمح ،(75وافىٔٚفز)رؿؿ ،(  7/770وافدارمل )
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دهٚ خهرج إػ حْهغ، مهر  بنهجرة فِّؼهـغ، ُيَهٚل  هٚ : ذات  أن رشقل اهلل »

رؿهٚفقا : يهٚ رشهقل اهلل! اجًهؾ (ويًٍُهقن حق هٚ)، ظِٔٓهٚ أشهِحتٓؿ يًَِهقنإٔقاط، 

 : فْٚ ذات إٔقاط ـام  ؿ ذات إٔقاط، ؾَٚل افٌْل 

َ ًٚه ﴿شٌحٚن اهلل )ويف روايٜ : اهلل أـز(! هذا ـام ؿٚل ؿقم مقشك :»
ْؾ َفَْهٚ إِ ًَه اْج

 ٌٜ َ اَم َ ُْؿ َنِ   .(7)ش(شْٜ شْٜ)، وافذي ٍٕز بٔده ر فسـٌـ شْٜ مـ ـٚن ؿٌُِؿ ﴾ـَ

 :ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل -7

ُٝ بههغ يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ، حتههك يُ » ههؾ ٌَهه ًْ ُبًثهه ًِ َد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وُج

ٌٚر ظذ َمـ خٚفػ أمري،  َؾ ًِ رزؿل كٝ طؾ رحمل، وُج  مهـ تنهٌ ف وافذفٜ وافه 

                                                           

(، وافروايههٜ إخههرى فههف مههع  778/  5( وافًههٔٚق فههف، وأمحههد )  777/  7(أخرجههف افسمههذي ) 7)

وهههذا إشههْٚد  "افزيههٚدات افتههل بههغ افَقشههغ مههـ ضريههؼ افزهههري ظههـ شههْٚن بههـ أع شههْٚن ظْههف . 

 . "فنٔخغ صحٔح ظذ ذط ا

 ،(7/700)  "إؽٚثٜ افٍِٓٚن"ٔؿ يف . وؿقاه ابـ افَ"حديٞ حًـ صحٔح"وؿٚل افسمذي : 

، وهههههذا وهههههؿ مْههههف رمحههههف اهلل، "صههههحٔحٜ "( فٌِخههههٚري يف 705/ 7وظههههزاه يف مُههههٚن نخههههر )

 ،( إٓ افسمهههههذي70307) "افهههههذخٚئر"، وَل يًهههههزه افْٚبِزههههه يف "افههههههحٔح"ؾِهههههٔس ههههههق يف 

وـٖٕههف ذهههؾ ( مههـ ضريههؼ ابههـ جريههر وأمحههد ؾَههط، 737/  7) "رهتًٍهه "وأورده ابههـ ـثههر يف

 د افًتٜ، وإٓ دٚ أبًد افْجًٜ!ظـ ـقٕف يف افسمذي أح

ًٚ  ،ظِههههٔٓؿ ذفههههؽ افَههههقل دنههههٚهبتف فَههههقل افٔٓههههقد ؾَههههد إُٔههههر  مههههع طٓههههقر افٍههههرق بٔههههْٓام فٍيهههه

ًٚ  ،وؿهههداً  ٜ، وفههق ـٕٚههٝ افْٔههٜ صههٚحل ،ؾٓههق دفٔههؾ واوههح ظههذ أن منههٚهبٜ افٍُههٚر مُْههرة ذظهه

ًٚ وههق ؿٚظهد، وأمهره  ومثؾ هذه افَههٜ يف افدٓفهٜ ظهذ مهٚ ذـرٕهٚ ؿههٜ صهال ؿ وراءه  ؿٔٚمه

 ؾراجًٓٚ . ،وؿد تَدمٝ مع افُالم ظِٔٓٚ ،إيٚهؿ بٚفًَقد



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

750 

)شبَقم ؾٓق مْٓؿ
1
). 

                                                           

 "افٍَٔههههههههف وادتٍَههههههههف"(، واخلىٔههههههههٛ يف  5003و  5775و  5773أخرجههههههههف أمحههههههههد )رؿههههههههؿ  (7)

افهههرمحـ بهههـ ثٚبهههٝ بهههـ ثقبهههٚن : ( ر مهههـ ضريهههؼ ظٌهههد  7/  30/  73(، وابهههـ ظًهههٚـر ) 7/37)

 حدثْٚ حًٚن بـ ظىٜٔ ظـ أع مْٔٛ اجلرر ظْف.

 "فصههههحٔح" ييهههه، وؿههههد ظِههههؼ افٌخههههٚري يف وهههههذا إشههههْٚد حًههههـ، ويف ابههههـ ثٚبههههٝ ـههههالم ٓ

ههههق ضهههري مهههـ حهههديٞ أخرجهههف أمحهههد مهههـ ":  "ذحهههف"( بًوهههف، وؿهههٚل احلهههٚؾظ يف 0/35)

ـ أع صههههٌٜٔ مههههـ ضريههههؼ ضريههههؼ أع مْٔههههٛ ... وفههههف صههههٚهد مرشههههؾ ب٘شههههْٚد حًههههـ أخرجههههف ابهههه

 ."بتاممف إوزاظل ظـ شًٔد بـ جٌِٜ ظـ افٌْل 

وؿهٚل ابهـ  ،( مهـ ضريهؼ ابهـ ثٚبهٝ بهف 737/  7ؿِٝ: وأخرج افَىًهٜ إخهرة مْهف أبهق داود ) 

 . "وهذا إشْٚد جٔد"(: 73)ص "آؿتوٚء"تّٜٔٔ يف 

 "شْده صحٔح"( :  737/  7) " ريٟ اإلحٔٚء"وؿٚل احلٚؾظ افًراؿل يف 

 ( : 777/  70) "افٍتح"ؿٚل احلٚؾظ يف و

بِههههقغ "( . وذـههههر يف  733/  70)  "افٍههههتح"وثٌتههههف احلههههٚؾظ ابههههـ حجههههر يف  ،"شههههْده حًههههـ"

ًٚ  ،بؼح افهًْٚين( أن ابـ حٌٚن صححف –773/ 3) "ادرام وؿد وجدت ٓبـ ثقبٚن متٚبً

ًٚ، ؾَههٚل افىحههٚوي يف  ٚ حمّههد بههـ ( : وحههدثْٚ أبههق أمٔههٜ: حههدث88ْ/  7) "منههُؾ أثههٚر"ؿقيهه

 وهٛ بـ ظىٜٔ : حدثْٚ افقفٔد بـ مًِؿ: حدثْٚ إوزاظل ظـ حًٚن بـ ظىٜٔ بف.

وهذا إشْٚد صهحٔح، رجٚفهف ـِٓهؿ ثَهٚت مًروؾهقن، فهقٓ أن افقفٔهد بهـ مًهِؿ يهدفس تهدفٔس 

 وَل يكح بًامع إوزاظل مـ حًٚن . واهلل أظِؿ . ،افتًقيٜ

شهقد . و هذا افَىًهٜ صهٚهد مهـ حهديٞ وأبق أمٔهٜ اشهّف حمّهد بهـ إبهراهٔؿ بهـ مًهِؿ افىر

ووهًٍف  ،وؿد وثَف ؽر واحد ،وؾٔف ظع بـ ؽراب ،"إوشط"أخرجف افىزاين يف ،حذيٍٜ

 ( .70/737) "ادجّع"بًوٓؿ، وبَٜٔ رجٚفف ثَٚتر ـام يف 
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 ؿٚل صٔخ اإلشالم :

وهههذا احلههديٞ أؿههؾ أحقافههف أن يَتيضهه كههريؿ افتنههٌف هبههؿ، وإن ـههٚن طههٚهره يَتيضهه ـٍههر "

وهق ٕير مٚ شهْذـره ظهـ ظٌهداهلل  ،دتنٌف هبؿ ـام يف ؿقل: ق ومـ يتق ؿ مُْؿ ؾٕ٘ف مْٓؿيا

 بـ ظّرو إٔف ؿٚل:

وتنههٌف هبههؿ حتههك يّههقتر حؼهه  ،وصههْع ٕههروزهؿ ومٓرجههٚ ؿ ،مههـ بْههل بههٖرض ادؼههـغ"

 ."مًٓؿ يقم افَٔٚمٜ

ض ذفؽ، وؿهد ويَتيض كريؿ أبًٚ ،ؾٕ٘ف يقجٛ افٍُر ،ؾَد قّؾ هذا ظذ افتنٌف ادىِؼ

ؾههه٘ن ـهههٚن ـٍهههرًا أو مًههههٜٔ أو  ،قّهههؾ ظهههذ إٔهههف مهههْٓؿ يف افَهههدر ادنهههسك افهههذي صهههٚهبٓؿ ؾٔهههف

ًٚ. ،صًٚرًا  ٚ ـٚن حُّف ـذفؽ  وبُؾ حٚل يَتيض كريؿ افتنٌف بًِٜ ـقٕف تنٌٓ

ٕجؾ أ ؿ ؾًِقه وهق ٕٚدر، ومـ تٌع ؽره يف ؾًهؾ فٌهرض فهف  ،وافتنٌف يًؿ مـ ؾًؾ افقء

أصهؾ افًٍهؾ مهٖخقذًا ظهـ ذفهؽ افٌهر، ؾٖمهٚ مهـ ؾًهؾ افقهء واتٍهؼ أن افٌههر  إذا ـهٚن ،يف ذفهؽ

 ًٚ ًٚ ٕيههر ،وَل يٖخههذه أحههد ٚ ظههـ صههٚحٌف ،ؾًِههف أيوهه فُههـ ؿههد يْٓههك ظههـ  ،ؾٍههل ـههقن هههذا تنههٌٓ

ـهههام أمهههر بههههٌغ افِحهههك وإحٍهههٚء  ،ودهههٚ ؾٔهههف مهههـ ادخٚفٍهههٜ ،ههههذا فهههئال يُهههقن ذريًهههٜ إػ افتنهههٌف

ر دفٔههؾ ظههذ أن افتنههٌف هبههؿ "ٔٛ وٓ تنههٌٓقا بههٚفٔٓقدؽههروا افنهه": مههع أن ؿقفههف ،افنههقارب

 وهههذا أبِههغ مههـ ادقاؾَههٜ ،قهههؾ بٌههر ؿهههد مْههٚ وٓ ؾًههؾ . بههؾ مههرد تههرك تٌٔههر مههٚ خِههؼ ؾْٔههٚ

إٔهف  هك ظهـ افتنهٌف  وؿد روى يف ههذا احلهديٞ ظهـ ابهـ ظّهر ظهـ افٌْهل  ،افًٍِٜٔ آتٍٚؿٜٔ

افَههٚيض أبههق يًههعر وهبههذا احههتٟ ؽههر . ذـههره "مههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ "وؿههٚل:  ،بٕٚظههٚجؿ

. ثهؿ ذـهر بًهض افَْهقل يف ذفهؽ "واحد مـ افًِامء ظذ ـراهٜ أصٔٚء مـ زي ؽر ادًهِّغ

 ؾّْٓٚ: ،ظـ أمحد وؽره

 ،ؿٚل حمّد بـ أع حرب: شئؾ أمحد ظـ ًٕؾ شْدي جرج ؾٔف ؟ ؾُرهف فِرجؾ وادرأة"

وأـهره افكهار، وؿهٚل : ههق مهـ  ،( وؿٚل: إن ـٚن فُِْٔػ وافقوهقء )ؿِهٝ : يًْهل : ؾهال بهٖس

 ."زي إظٚجؿ
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ـ مَٚصههههد افؼههههيًٜ ؾثٌههههٝ ممههههٚ تَههههدم أن اٚفٍههههٜ افٍُههههٚر وتههههرك افتنههههٌف هبههههؿ مهههه

اإلشههههالمٜٔ افًِٔههههٚ، ؾٚفقاجههههٛ ظههههذ ـههههؾ مًههههِؿ رجههههًٚٓ وًٕههههًٚء أن يراظههههقا ذفههههؽ يف 

صههٗو ؿ ـِٓههٚ، وبهههقرة خٚصههٜ يف أزيههٚئٓؿ وأفًٌههتٓؿ ر دههٚ ظِّههٝ مههـ افْهههقص 

اخلٚصههٜ ؾٔٓههٚ، وبههذفؽ يتحَههؼ صههحٜ افؼههط افًههٚبع يف زي ادههرأة. هههذا ر ؿههد ييههـ 

ر تًٌُّهدي حمهض، وفهٔس ـهذفؽ، بهؾ ههق بًض افْٚس أن هذه ادخٚفٍٜ إٕهام ههل أمه

 ًٚ مًَقل ادًْك، واوح احلُّٜ، ؾَد تَرر ظْد افًِامء ادحََغ أن هْٚك ارتٌٚض

ًٚ بههغ افيههٚهر وافٌههٚضـ، وأن فههسول تههٖثرًا يف أخههر ر إن خههرًا ؾخههر، وإن ذًا  وثَٔهه

 ه.ؾؼ، وإن ـٚن ذفؽ ممٚ ؿد ٓ ينًر بف اإلًٕٚن يف ًٍٕف، وفُـ ؿد يراه يف ؽر

                                                                                                                                        

ًٚ يف بٔهههٚن إ هههٚع ادًهههِّغ ظهههذ مهههٚ أؾٚدتهههف إحٚديهههٞ  ثهههؿ ظَهههد صهههٔخ اإلشهههالم ؾههههاًل خٚصههه

وأورد ؾٔهههف أؿهههقال  ،وافْٓهههل ظهههـ افتنهههٌف هبهههؿ ،وأيهههٚت ادتَدمهههٜ مهههـ إمهههر بّخٚفٍهههٜ افٍُهههٚر

ذفههؽ ؾقائههد ظزيههزة ؿِههام ووههّـ  ،افهههحٚبٜ يف ذفههؽ، ومههٚ ورد ظههـ إئّههٜ إربًههٜ وؽههرهؿ

 وؿد ؿٚل يف خٚمتتف : ،(03 – 58ؾراجع )ص ،يقؾؼ  ٚ ؽره

وبههههدون مههههٚ ذـرٕههههٚه يًِههههؿ إ ههههٚع إمههههٜ ظههههذ ـراهههههٜ افتنههههٌف بٖهههههؾ افُتههههٚب وإظههههٚجؿ يف "

وإمهٚ ٓظتَهٚد بًوهٓؿ إٔهف فهٔس مهـ ههدي  ،وإن ـهٕٚقا ؿهد جتٍِهقن يف بًهض افٍهروع ،اجلِّٜ

ًٚ أو ٓظتَهههٚده أن ؾٔهههف دفههه ،افٍُهههٚر ؿ مًّهههقن ظهههذ اتٌهههٚع  هههأو فٌهههر ذفهههؽ، ـهههام أ ،ٔاًل راجحههه

ًٚ مهـ ذفهؽ افْهقع تٖويهؾ  . وؿهٚل افههًْٚين "افُتٚب وافًْٜ، وإن ـٚن ؿد جٚفػ بًوٓؿ صهٔئ

 : "يف : شٌؾ افًالم

واحلديٞ دال ظذ أن مـ تنٌف بٚفًٍٚق ـٚن مْٓؿ أو افٍُٚر أو ادٌتدظٜ يف أي رء ممٚ "

ؿههٚفقا: ؾهه٘ذا تنههٌف بٚفُههٚؾر يف زي واظتَههد أن  ،مرـههقب أو هٔئههٜجتهههقن بههف ر مههـ مٌِههقس أو 

مهْٓؿ مهـ يَهقل: يٍُهر، وههق  ،ـٍر، ؾه٘ن َل يًتَهد ؾٍٔهف خهالي بهغ افٍَٓهٚء ،يُقن بذفؽ مثِف

 ."طٚهر احلديٞ، ومْٓؿ مـ ؿٚل : ٓ يٍُر، وفُـ يٗدب 
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 (:700 – 705ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل ) ص

وهذا أمر ينٓد بف احلهس وافتجربهٜ، حتهك إن افهرجِغ إذا ـهٚن مهـ بِهد واحهد، »

ثؿ اجتًّٚ يف دار ؽربٜ ر ـٚن بْٔٓام مـ ادقدة وآئتالي أمر ظئؿ، وإن ـهٚن يف 

 افٌِد ٕقع مك ٚ َل يُقٕٚ متًٚرَؾغ، أو ـٕٚٚ متٓٚجَرْيـ، وذفؽ ٕن آصساك يف

 وصػ اختهٚ بف ظـ بِد افٌربٜ.

بؾ فق اجتّع رجالن يف شٍر أو بِد ؽريٛ، وـٕٚٝ بْٔٓام منٚهبٜ يف افًاممٜ، 

ن بْٔٓام مـ آئتالي أـثر ممٚ ٚأو افثٔٚب، أو افنًر، أو ادرـقب، ٕحق ذفؽ ر فُ

 بغ ؽر ٚ.

ًٚ مهههٚ ٓ يههه ٖفٍقن وـهههذفؽ جتهههد أربهههٚب افههههْٚظٚت افدٕٔقيهههٜ يهههٖفػ بًوهههٓؿ بًوههه

ؽرهؿ، حتهك إن ذفهؽ يُهقن مهع ادًهٚداة وادحٚربهٜ، إمهٚ ظهذ ادِهؽ، وإمهٚ ظهذ 

 –وإن تٌٚظهدت ديهٚرهؿ وممهٚفُٓؿ  –افديـ، وجتد ادِقك وٕحقهؿ مهـ افرؤشهٚء 

ًٜ ورظٚيٜ مهـ بًوهٓؿ فهًٌض ، وههذا ـِهف مقجهٛ افىٌهٚع بْٔٓؿ مْٚشٌٜ تِقرث منٚهب

 . ومَتوٚه، إٓ أن يّْع مـ ذفؽ ديـ أو ؽرض خٚص

ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادنٚهبٜ يف ُأمقر دٕٔقيٜ تقرث ادحٌٜ وادقآة، ؾُٔػ بٚدنٚهبٜ 

يف ُأمقر دئْٜ؟! ؾ٘ن إؾوٚءهٚ إػ ٕقع مـ ادقآة أـثر وأصد، وادحٌٜ وادقآة 

ِر ﴿ ههؿ تْههٚيف اإليههامن ... وؿههٚل شههٌحٕٚف :  ِمُْههقَن بِههٚهللِ َوافَٔههْقِم أَِخهه ْٗ ٚ ُي ُد َؿْقًمهه
هه َٓ جَتِ

ْؿ ُيَقادُّ  قا َنَبَٚءُهْؿ َأْو َأْبََْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاَ ُْؿ َأْو َظِنَرَ ُ ُٕ ٚ ـَ ـْ َحٚد  اهللَ َوَرُشقَفُف َوَفْق  وَن َم

َدُهْؿ بِهُروٍح ِمْْهفُ  ُِقهِبُِؿ اإِلياَمَن َوَأي  َٛ يِف ُؿ تَ ـَ َؽ 
، ؾهٖخز شهٌحٕٚف [33المجادلرة ] ﴾ُأوَفئِ

رًا، ؾّهـ واد  افٍُهٚر ؾِهٔس بّهٗمـ، وادنهٚهبٜ وتًٚػ إٔف ٓ يقجهد مهٗمـ يهقادُّ ـهٚؾ

ة، ؾتُقن حمرمٜ  .شافيٚهرة ميْٜ ادقاد 

 (:3-0وؿٚل يف مُٚن نخر )ص
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وهذا إمقر افٌٚضْٜ وافيٚهرة بْٔٓام ارتٌٚط ومْٚشٌٜ، ؾ٘ن مٚ يَقم بٚفَِٛ مـ »

افنًقر واحلٚل يقجٛ أمقرًا طٚهرة، ومٚ يَقم بٚفيٚهر مـ شهٚئر إظهامل يقجهٛ 

بٚحلُّهٜ افتهل ههل شهْتف، وههل  ِٛ صًقرًا وأحهقآً، وؿهد بًهٞ اهلل حمّهدًا فَِ

افؼظٜ وادْٓٚج افذي ذظهف فهف، ؾُهٚن مهـ ههذا احلُّهٜ أن ذع فهف مهـ إظهامل 

وإؿقال مٚ يٌٚيـ شٌٔؾ ادٌوهقب ظِهٔٓؿ وافوهٚفغ، ؾهٖمر بّخهٚفٍتٓؿ يف ا هدى 

 ر ٕمقر: افيٚهر، وإن َل ييٓر فُثر مـ اخلِؼ يف ذفؽ مًٍدة

ًٚ وتنههٚـالً بههغ ادتنههٚهبغ،  مْٓههٚ: أن ادنههٚرـٜ يف ا ههدى افيههٚهر تههقرث تْٚشههٌ

ن افالبهههس ٘يَهههقد إػ مقاؾَهههٜ مهههٚ يف إخهههالق وإظهههامل، وههههذا أمهههر حمًهههقس، ؾههه

ثٔٚب أهؾ افًِؿ بد مـ ًٍٕف ٕهقع إوهامم إفهٔٓؿ، وافالبهس ثٔهٚب اجلْهد ادَٚتِهٜ 

ٍؼ بههٖخ هه ُِّ ًٚ فههذفؽ ر إٓ أن مههثالً بههد مههـ ًٍٕههف ٕههقع َ  الِؿٓؿ، ويهههر ضًٌههف متَٚوههٔ

 يًّْف مٕٚع .

ومْٓههٚ أن ادخٚفٍههٜ يف ا ههدى افيههٚهر تقجههٛ مٌٚيْههٜ ومٍٚرؿههٜ تقجههٛ إَٓىههٚع 

ظههههههـ مقجٌههههههٚت افٌوههههههٛ، وأشههههههٌٚب افوههههههالل، وإًٓىههههههٚي ظههههههذ أهههههههؾ ا ههههههدى 

وافروهههههقان، وكَهههههؼ مهههههٚ ؿىهههههع اهلل مهههههـ ادهههههقآة بهههههغ جْهههههده ادٍِحهههههغ وأظدائهههههف 

 –ـِههام ـههٚن افَِههٛ أتههؿ حٔههٚة، وأظههري بٚإلشههالم افههذي هههق اإلشههالم اخلههٚهيـ، و

ًٚ بّجرد آظتَهٚدات مهـ حٔهٞ اجلِّهٜ  فًٝ أظْل مرد افتقشؿ بف طٚهرًا أو بٚضْ

ًٚ وطٚهرًا أتؿ – ، وبًهده ظهـ أخالؿٓهؿ ـٚن إحًٚشف بٍّٚرؿٜ افٔٓقد وافْهٚرى بٚضْ

 ادقجقدة يف بًض ادًِّغ أصد.

 ههدى افيههٚهر تقجههٛ آخههتالط افيههٚهر، حتههك يرتٍههع ومْٓههٚ أن منههٚرـتٓؿ يف ا

ٔةغ، وبهغ ادٌوهقب ظِهٔٓؿ وافوهٚفغ ... إػ 
افتّٔٔز طٚهرًا بغ ادَٓهدي غ ادَروِه

 ؽر ذفؽ مـ إشٌٚب احلُّٜٔ.
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ًٚ فهق جتهرد ظهـ منهٚهبتٓؿ،  ًٚ حموه هذا إذا َل يُـ ذفهؽ ا هدي افيهٚهر إٓ مٌٚحه

صههًٌٜ مههـ صههًٛ افٍُههر، ؾّههقاؾَتٓؿ ؾٔههف  ؾٖمههٚ إن ـههٚن مههـ مقجٌههٚت ـٍههرهؿ ر ـههٚن

 .شمقاؾَٜ يف ٕقع مـ إٔقاع مًٚصٔٓؿ، ؾٓذا أصؾ يٌٌْل أن يتٍىـ فف

 (:8-3وـٚن ؿد ؿٚل يف أول افُتٚب )ص

وهْههٚ ُٕتههٜ ... وهههل أن إمههر بّقاؾَههٜ ؿههقم أو بّخههٚفٍتٓؿ ؿههد يُههقن ٕن ٍٕههس »

ٓؿ أو ؿههههد مهههقاؾَتٓؿ أو ٍٕهههس مهههقاؾَتٓؿ ر مههههِحٜ، وـهههذفؽ ٍٕهههس ؿههههد اهههٚفٍت

ٍٕههههس اههههٚفٍتٓؿ ر مهههههِحٜ، بًّْههههك أن ذفههههؽ افًٍههههؾ يتوههههّـ مهههههِحٜ فًٌِهههههد أو 

مًٍدة، وإن ـٚن ذفؽ افًٍؾ افذي حهِٝ بهف ادقاؾَهٜ أو ادخٚفٍهٜ فهق جتهرد ظهـ 

ادقاؾَهههٜ وادخٚفٍهههٜ َل يُهههـ ؾٔهههف تِهههؽ ادههههِحٜ أو ادًٍهههدة، و هههذا ٕحهههـ ْٕتٍهههع 

قٓ أ ؿ ؾًِقهٚ فربام ؿد ـٚن ل، فوافًٚبَغ يف أظام بٍْس متٚبًتْٚ فرشقل اهلل 

ٌهتٓؿ، وائهتالي ؿِقبْهٚ بَِهقهبؿ، وأن حمٓ يُقن فْٚ مهِحٜ ر دٚ يقرث ذفؽ مهـ 

ذفهؽ يههدظقٕٚ إػ مهقاؾَتٓؿ يف أمههقر أخههرى، إػ ؽهر ذفههؽ مههـ افٍقائهد، ـههذفؽ ؿههد 

ٕتيههر بّقاؾَتْههٚ افُههٚؾريـ يف أظههامل فههقٓ أ ههؿ يًٍِق ههٚ َل ٕتيههر بًٍِٓههٚ، وؿههد 

بٚدقاؾَهههٜ وادخٚفٍهههٜر ٕن ذفهههؽ افًٍهههؾ افهههذي يقاؾهههؼ ؾٔهههف أو جهههٚفػ يُهههقن إمهههر 

متوّـ فِّهِحٜ أو ادًٍدة وفق َل يًٍِقه ر فُـ ظز ظْف بٚدقاؾَهٜ وادخٚفٍهٜ 

ظذ شٌٔؾ افدٓفٜ وافتًريهػ، ؾتُهقن مهقاؾَتٓؿ دفهٔالً ظهذ ادًٍهدة، واهٚفٍتٓؿ 

ذا افتَدير مـ بٚب ؿٔٚس دفٔالً ظذ ادهِحٜ، واظتٌٚر ادقاؾَٜ وادخٚفٍٜ ظذ ه

أظْهل احلُّهٜ  –افدٓفٜ، وظذ إول مـ بهٚب ؿٔهٚس افًِهٜ، وؿهد بتّهع إمهران 

، ومـ ٍٕس منهٚرـتٓؿ ؾٔهف افْٚصئٜ مـ ٍٕس افًٍؾ افذي واؾَْٚهؿ أو خٚفٍْٚهؿ ؾٔف

، ؾهال بهد وهذا هق افٌٚفٛ ظذ ادقاؾَٜ وادخٚفٍٜ ادٖمقر هبام وادْٓل ظهْٓام –

تٌهٚظٓؿ، ومهقاؾَتٓؿ اادًْك، ؾٕ٘ف بف ُيًهري مًْهك  هل اهلل فْهٚ ظهـ  مـ افتٍىـ  ذا
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ًٚ ومَٔداً   .شمىَِ

يف ؿقفهههف افهههذي رواه ؿِهههٝ: وههههذا آرتٌهههٚط بهههغ افيهههٚهر وافٌهههٚضـ ممهههٚ ؿهههرره 

 افًْامن بـ بنر ؿٚل : 

، حتهك رأى (7) يًقي صٍقؾْٚ حتهك ـهٖٕام يًهقي هبهٚ افَهداح ـٚن رشقل اهلل »

ٚ ؿد ظَِْٚ ظْف،  ٕ ًٚ، ؾَٚل :  أ  ثؿ خرج يقم

ؿ، ويف روايهههههٜ: » ُُ ـ  اهلل بهههههغ ُوجهههههقِه ٍَ
ُٔخهههههٚفِ ن  صهههههٍقؾُؿ أو َف قُّ ههههه ًَ ظٌهههههٚد اهلل ! َفُت

 .(7)شؿِقبُؿ

ممهٚ يقصهؾ إػ  –وفهق يف تًهقيٜ افههػ  –ؾٖصٚر إػ أن آختالي يف افيٚهر 

يْٓهل  ، ؾدل ظذ أن افيٚهر فف تهٖثر يف افٌهٚضـ، وفهذفؽ رأيْهٚهاختالي افَِقب

 ـ افتٍرق، حتك يف جِقس اجلامظٜ، وقيين أن يف ذفؽ حديثٚن :ظ

 ظـ جٚبر بـ شّرة ؿٚل : -7

ًٚ خرج ظِْٔٚ رشقل اهلل »  .(5)ش(3)، ؾَٚل : مٚيل أراـؿ ِظزيـ؟!(7)، ؾرنٕٚ ِحَِ

                                                           

ؾ . ، ع )ؿدح( (7)  وهق افًٓؿ ؿٌؾ أن يراش وُيْه 

إيهر  ،وافروايٜ إخرى ٕع داود بًْد صهحٔح ،"صحٔحٓام"إٜ يف أخرجف مًِؿ وأبق ظق(7)

 .(003–008)رؿؿ "صحٔح أع داود "ـتٚبْٚ 

وحُههك اجلههقهري وؽههره ؾتحٓههٚ  ، ههع حَِههٜ ب٘شههُٚن افههالم ،هههق بُنهه احلههٚء وؾتحٓههٚ فٌتههٚن(7)

 يف فٌٜ ؤًٍٜ.

ٓههل ظههـ افتٍههرق وإمههر افقاحههدة : ظههزة . مًْههٚه افْ ،وهههق بتخٍٔههػ افههزاي ،أي: متٍههرؿغ  ٚظههٜ(3)

 فِْقوي. "ذح مًِؿ"بٚٓجتامع . ـذا يف 

 ."ادًجؿ افٌُر"(، وافىزاين يف  37/  5(، وأمحد )  77/  7أخرجف مًِؿ )  ( 5)
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 ظـ أع ثًٌِٜ اخلنْل ؿٚل :-7

 :قل اهلل ٚب وإوديهٜ، ؾَهٚل رشهًَ ؿهقا يف افنِه ر  ٍَ ـٚن افْٚس إذا ٕزفقا مْهزًٓ تَ »

ؾِؿ يْزل بًد ذفؽ ، افنًٚب وإوديٜ إٕام ذفُؿ مـ افنٔىٚن هؿُؿ يف هذرُّ ٍَ إن تَ »

 .(7)شمْزًٓ إٓ إوؿ بًوٓؿ إػ بًض، حتك يَٚل: فق بًط ظِٔٓؿ ثقاب فًّٓؿ

 .واحلقار مْف (777-707)صشجٌِٚب ادرأة ادًِّٜ»

 

 باب ميُ

ع  يف حِههؼ افههذؿقن ؟ يًْههل تًىْٔههل رأي افؼهه –يًْههل  –بههدي يههٚ أخههل  افًههٚئؾ:

 بٔجقز  ؿ يف افؼع حِؼ افذؿـ أو ٓ ؟ –يًْل  –حِؼ افذؿـ: هؾ يٚ ترى 

 : ٓ بقز .افنٔخ إفٌٚين رمحف اهلل

ًٚ ؟ افًٚئؾ:  ٓ بقز، ؿىً

ًٚ وبٚتٍٚق إئّٜ إربًٜ . افنٔخ:  ٓ بقز ؿىً

؟ شّْههههههٜفًهههههـ اهلل افْٚمههههههٜ وادت»مهههههٚ مًْهههههك افتهههههّْص يف احلهههههديٞ:  افًهههههٚئؾ:

افتههّْص: هههق صههٔؾ افنههًر افههع ظههذ .. ؾههقق افههذؿـ أو خٍِههف أو ـٔههػ ؟ ق وشههٗافف 

                                                           

/  7مههههههقارد(، واحلههههههٚـؿ )  -7003(، وابههههههـ حٌههههههٚن )  370و  303/  7(أخرجههههههف أبههههههق داود )7)

( ر مهـ ضريهؼ افقفٔهد ابهـ مًهِؿ:  737/  3وأمحهد )  (،3/757(، ومـ ضريَف افٌَٔٓل )775

 إٔف شّع شِؿ بـ منُؿ يَقل: حدثْٚ أبق ثًٌِٜ اخلنْل. –يًْل : ابـ زبر  –حدثْٚ ظٌد اهلل 

 ، وواؾَف افذهٌل."صحٔح اإلشْٚد"هذا إشْٚد متهؾ صحٔح، وؿٚل احلٚـؿ: 

 .و)زبر( جد ظٌد اهلل، واشؿ أبٔف افًالء
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 ؽر واوح ي .

 ¢يف ـهؾ مُهٚن يف احلٚجههٛ، افهقجْتغ، افقجهف، ـهؾ رء، افرشههقل  افنهٔخ:

مٚ أذن ؾٔف بٚفّْص، بس، إٔتقا تًرؾقا أطـ أن ٕتػ اإلبط مـ افٍىرة، ؾْتهػ اإلبهط 

جْتغ، ٕتػ افِحٜٔ، حَِٓٚ حرام، ؾْتٍٓٚ حرام، شْٜ فُـ ٕتػ احلٚجٌغ، ٕتػ افق

فًهههههههههـ اهلل افْٚمههههههههههٚت وادتّْههههههههههٚت وافقاصهههههههههامت »: ¢ؾِهههههههههام ؿهههههههههٚل افرشهههههههههقل 

  شادٌههرات خلِههؼ اهلل فِحًههـ -خههتؿ احلههديٞ بَقفههف-وادًتقصههامت وافٍٚجلههٚت

ًٚ ؾٔهف شهْٜ افرشهقل ظِٔهف افًهالم ؾٓهق  ًٚ وجتّهالً اٚفٍه ؾُؾ رء يًٍِف ادًِؿ تزيْه

حٍههههقا »احلههههديٞ، وبخٚصههههٜ إٔههههف افِحٔههههٜ ؾٔههههف أحٚديههههٞ ـثههههرة جههههدًا:  داخههههؾ يف هههههذا

خهههههههٚفٍقا »يف روايهههههههٜ:  شافنهههههههٚرب، وأظٍهههههههقا افِحهههههههك، خهههههههٚفٍقا افٔٓهههههههقد وافْههههههههٚرى

فًـ اهلل ادتنٌٓغ مـ افرجٚل بٚفًْٚء وادتنٌٓٚت مـ افًْٚء »بًديـ:  شادجقس

رٕٚ افُهٚؾر، ٕحهـ ظنهْٚ زمهـ اشهتًّ –يٚ أخقإْٚ ادًِّغ  –يف احلََٜٔ  شبٚفرجٚل

هقن إٓجِٔز وهقٕٔؽ ؾرًٕٚ ومٚ أدري، وفْدن ... إػ نخهره، ههدويل دهٚ دخِهقا 

إفٔٓههههٚ ظههههٚدا ؿ وتَٚفٔههههدهؿ وأزيههههٚءهؿ، ؾههههٕٚىٌع  ههههٚهر  اافههههٌالد اإلشههههالمٜٔ أدخِههههق

دٕٚ يف نخههر زمههٚن بًٔههديـ  ادًههِّغ هبههذه ادخههٚزي ـِٓههٚ، وبخٚصههٜ إههف ٕحههـ ُوِجهه

بٜٔ اإلشالمٜٔ، ؾام ـٚن ؾٔف ظْدٕٚ مْٚظٜ إٔف َٕٚوم ظـ ظِؿ اإلشالم، بًٔديـ ظـ افس

هٚفتَٚفٔد افتل جٚء هبٚ افُٚؾر إػ بالدٕٚ، وخرج افُهٚؾر إػ حٔهٞ ٓ رجًهٜ، فُهـ 

ِ ػ ظٚداتف وتَٚفٔده ـام ٕنٚهدهٚ افٔهقم، وإن ـهٚن افٔهقم احلّهد هلل  ِ ػ ثَٚؾتف، خ خ

افٌٔهٞ ؿىهر ثهؿ يّْٓهر، ؾٔف صحقة ؾٔف ؾٔئٜ ؾٔف  وٜ بال صؽ، فُـ ـهام يَهٚل: أول 

يهههٖ  بخهههر إن صهههٚء اهلل ويُثهههر، ٕحهههـ أدرـْهههٚ ضهههالب افًِهههؿ بدمنهههؼ قىهههقا ظاممهههٜ 

يًّقهٚ ظْدٕٚ ) دِٔؽ (، يًْل: صٍراء بس  هٚ ووهًٔتٓٚ اخلٚصهٜ، ضهالب افًِهؿ 

ـِٓههههؿ حَِٔههههغ، وصههههًٚرهؿ: افٍِههههٜ افهههههٍراء، مههههع إٔههههف افٍِههههٜ هههههذه مههههٚ  ههههٚ أصههههؾ يف 

 –إربًههٜ وؽههر إربًههٜ، نمههريـ ؾٔٓههٚ وإحٚديههٞ  افؼههيًٜ، بٔههْام افِحٔههٜ ادههذاهٛ
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ًٚ، بههس هههذا افنههًٚر فىٚفههٛ افًِههؿ،  –ـههام ذـرٕههٚ بًوههٓٚ  مههٚ  ههٚ ؿّٔههٜ ظْههدهؿ إضالؿهه

ؾههًُٕٚس ادقوههقع افٔههقم، افٔههقم تالؿههل صههٌٚب مههٚ هههؿ بىههالب ظِههؿ ه مثههؾ مههٚ إٔههتؿ 

 ، حٚصههٚ¢شههْٜ افرشههقل  –أوًٓ  –صههٚيٍغ ه مِتحههغ، صههق افًههٌٛ ؟ ؾّٓههقا أن هههذا 

إٔف قِؼ حلٔتف يف زمْف وفق مرة، وهق مًروي يف أوصٚؾف ظِٔف افًالم إٔف ـٚن فف 

حلٔهههٜ جِِٔهههٜ وظئّهههٜ، وبٚإلوهههٚؾٜ إػ شهههْتف افًٍِٔهههٜ: شهههْتف افَقفٔهههٜ، حهههض ظِٔٓهههٚ، 

ؾٚفتٍهٝ افْهٚس  هذه احلَهٚئؼ افؼهظٜٔ ؾههٚروا يّنهقا ظِٔٓهٚ ويىٌَقههٚ، فُهـ بَههل 

ٜ، وفههذفؽ ٕحههـ ْٕهههح ـههؾ مًههِؿ ؽٔههقر ـثههرون متههٖثريـ بٚفًههٚدات افَديّههٜ افًههٚبَ

هههص حٚفهههف مهههـ   ِ ظهههذ ديْهههف وظهههذ آؿتهههداء بًهههْٜ ٌٕٔهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم إٔهههف ج

مههههٌٜٔ حِهههؼ افِحٔهههٜ، ٕٕهههف ههههذا بهههال صهههؽ ؾًهههؼ ومًههههٜٔ ؾٔهههف خهههالي فَِهههرنن، ؾٔهههف 

خالي فًٍؾ افرشقل ظِٔف افًالم، ؾٔف خالي ٕؿقافف، ؾٔف تنٌف بٚفٍُٚر، ؾٔف تنهٌف 

ًٚ بٚفًْههٚء، صههق  بههدـؿ مهههٌٜٔ اـههز مههـ هٔههؽ ؟ وًٕههٖل اهلل ظههز وجههؾ إٔههف يقؾَْههٚ  ًٔهه

 إلتٌٚع افًْٜ حٔٞ مٚ ـٕٚٝ، وُٕتٍل هبذا افَدر واحلّد هلل رب افًٚدغ .

 : .. (18: 29/  3) اهلدى والنور / 
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مهـ تنهٌف بَهقم ؾٓهق »أن يف ... يَقل افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم:  مداخِٜ:

ن مههٚ َٕههقل يًْههل: يف بًَههٜ مًْٔههٜ فُههـ يف أـثههر افٌِههدان اإلشههالمٜٔ وٕحههـ أ شمههْٓؿ

يف تنههٌف، افههع أثههٚر هههذا افًههٗال يف يههقم مههـ إيههٚم أخ فْههٚ مههـ ادًههِّغ فههٌس هههق 

افُقت، يًْل: فٌس ـقت ؿهر ظهذ ثهقب ؿهٚل: يهٚ أخهل ادًهِّغ إٔهٝ تنهٌٓٝ 

ذا اجلُههٝ ؾههام بٖظهداء اإلشههالم وؿهٚل: شههٌحٚن اهلل إٔهٚ فًٌههٝ ثههقب وفًٌهٝ ظِٔههف هه

ًٚ فُهـ إٔهٝ  بٚفؽ بٚفذي يٌِس افٌْىِقن واجلٚـٝ وافُرؾٝ؟ ؿٚل: هذا متنهٌف ـِٔه

ؿٚربههٝ مههـ افتنههٌف، ؾْريههد هههؾ هههذا ادتنههٌف هههذا افٌِههٚس افههذي يِههٌس أن هههؾ هههق 

مًْٚتف: أ ؿ خرجهقا مهـ مِهٜ اإلشهالم أو تنهٌٓقا بٕٚظهداء ؾٓهؿ مهـ إظهداء ووهح 

 ًِّغ واؿًغ يف هذه ادنُِٜ؟فْٚ هذا احلديٞ: مع افًِؿ أن اد

ٓ يًْههل: إٔههف خههرج مههـ  شمههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»ًٕههؿ. بههٚرك اهلل ؾٔههؽ  افنههٔخ:

 دائرة اإلشالم.

 احلّد هلل. مداخِٜ:

وهْههٚك أحٚديههٞ ـثههرة جههٚءت ظههذ هههذه افقشههِٜٔ وظههذ هههذه افىريَههٜ  افنههٔخ:

 .شمـ ؽش ؾِٔس مْٚ»أو  شفٔس مْٚ مـ ؽش»مثالً: 

ـثهههر مهههـ إحٚديهههٞ أوردههههٚ اإلمهههٚم أبهههق جًٍهههر  شٕٚهههٚ يف افِٔهههؾفهههٔس مْهههٚ مهههـ رم»

افىحههٚوي يف ـتٚبههف منههُؾ أثههٚر ثههؿ ؾنهههٚ ظههذ أن ادَهههقد: بّثههؾ هههذا افتًٌههر 

إٔف فٔس ظذ هديْٚ، وظذ ضريَتْٚ، وٓ يًْل إٔف ـٍهر وارتهد ظهـ ديْهف وافًٔهٚذ بهٚهلل 
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 تًٚػ، هذا أوًٓ.

نهٌف، ؾُِهام ـٕٚهٝ طهٚهرة افتنهٌف ؿقيهٜ افتنٌف درجٚت: مـ حٔٞ ؿقة طٚهرة افت 

ًٚ، وـِهههام وهههًٍٝ ههههذه افيهههٚهرة ـهههٚن بًٔهههدًا افتحهههريؿ يهههدور بهههغ  جِٔهههٜ، ـهههٚن حمرمههه

 اإلبٚحٜ وافُراهٜ، فْيب ظذ ذفؽ بًض إمثِٜ: 

ادًِؿ افذي يتٌَع يٌِس افزٕٔىٜ افًٌَٜ، هذا ووع صًٚر افٍُر وؽىٚء افٍُر 

ف، ههذه فُْهف يًَهد افىهقق يوهع افىهقق ظذ رأشهف، ؾٓهذا افتنهٌف ادحهرم ظهذ رأشه

 ظذ صدره، وهق مٚ يًّك به....

 افُرؾتٜ. مداخِٜ:

افُرؾتٜ، ههذا يف افتنهٌف ؿريهٛ مهـ افزٕٔىهٜ، فُهـ فهٔس ـٚفزٕٔىهٜر ٕن  افنٔخ:

افزٕٔىٜ ؽىٚء يًْل: مـ يراه يَقل: هذا جقرج أو إٔىْٔقس أو مٚ صٚبف ذفؽ، ؾٓهق 

 شالم ادًِّغ. ٓ جىر يف بٚفف أن يَِٚه بٚفًالم

افثههٚين: ؿريههٛ مْههف، وهُههذا افههذي يِههٌس افٌْىِههقن، هههق ـٚفههذي يوههع اجلراؾٔههٝ 

ؼ وأشقأ مـ ٕٚحٜٔ ٓ مـ ٕٚحٜٔ افتنٌف ؾَط، وإٕام مـ ٕٚحٔهٜ إٔهف قجهؿ ْهْٚ يف افً

افًقرة خٚصٜ حْٔام يرـع ويًهجد، وههذا ٓ بهقز بىًٌٔهٜ احلهٚل، فُهـ ٕهٖ  أن 

ٓ يَِههههل يف بههههٚل مههههـ يًٌِههههف إٕههههف هههههذا متنههههٌف  إػ اجلٚـههههٝ، اجلٚـههههٝ هههههذا وحههههده

بٚفٍُهههٚرر ٕٕهههٚ ـهههام ؿِهههٝ إٔهههٝ ظهههـ ذاك افرجهههؾ ههههق ٓبهههس افَّهههٔص ههههذا، وؾقؿهههف 

اجلٚـههٝ، اجلٚـههٝ ؾههٔام يٌههدوا يل هههق ـٚحلههذاء ـٚفًْههؾ افههذي يًٌِههف افٔههقم ـثههر مههـ 

 افْٚس ؽر افنٚروخ أو افهْدل مٚ أدري مٚذا تًّقٕف.

 ...  مداخِٜ:

 أدري. هذا افذي ٓ افنٔخ:
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 هذا افنٌنٛ هذا. مداخِٜ:

 افنٌنٛ، ًٕؿ. افنٔخ:

 احلذاء هذا إوروع مٚذا تًّقٕف؟ افذي أظاله افربٚط؟

 َٕقل: ... مداخِٜ:

 مٚذا؟ افنٔخ:

 إول حذاء وهذا ...  مداخِٜ:

 افُْدرة.  افنٔخ:

 جزمٜ يًْل. مداخِٜ:

حلههذاء افههذي ٕحههـ اجلزمههٜ ًٕههّٔٓٚ دههٚ تُههقن ضقيِههٜ إػ هْههٚ، أن هههذا ا افنههٔخ:

 إػ هْٚ ؽر ادربط هْٚ.

 ًٕؿ هذا احلذاء، هذا ... يٚ صٔخ أفٔس هق اددرشٜ أن يدرشقن ...  مداخِٜ:

افُْدرة هذه فٌٚس أوروع، فُـ دٚ يًٌِف أحدٕٚ افٔقم، مٚ ييٓهر ظِٔهف  افنٔخ:

إٔف متنٌف بٕٚروبٔغ، ومهـ هْهٚ: يًهتَٔؿ ؾٓهؿ حهديٞ ادٌهرة بهـ صهًٌٜ يف صهحٔح 

ـٚن يف شٍر ؾِام أصٌح افهٌٚح خرج مًهف فَوهٚء احلٚجهٜ،  ¢ي أن افٌْل افٌخٚر

وـٚن ؿد فٌس جٌٜ رومٜٔ ؤَٜ افُّغ، ؾِام أراد أن يتقوٖ وأن ينهّر مهٚ اشهتىٚع 

فوههَٔٓٚ ؾههٖخرج يههده ظِٔههف افًههالم مههـ صههٌِف، وصههٛ ادههٚء ظِٔههف ادٌههرة بههـ صههًٌٜ 

ًٚ اخلٍههههغ، ؾٓههههؿ ادٌههههرة بههههٖن يْههههزظٓام  ؾَههههٚل: دظٓههههام ؾهههه٘ين وتقوههههٖ، وـههههٚن ٓبًهههه

 أدخِتٓام ضٚهرتغ.

ؿههٚل افًِههامء: أن افرشههقل ظِٔههف افًههالم يف فًٌههف اجلٌههٜ هههذه افرومٔههٜ ذفههؽر ٕٕههف 
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ًٚ بههٚفروم يقمئههذ، وفههذفؽ فههٌس افرشههقل ظِٔههف  ًٚ خٚصهه ًٚ، وَل يُههـ زيهه ًٚ ظٚمهه ـههٚن فٌٚشهه

افًالم هذه اجلٌهٜ، وٓبهد مهـ ههذا افتٍههٔؾ، وههذا منهٓقر افتٍههٔؾ جٔهد جهدًا يف 

ٍْٔههههٜ حٔههههٞ يَقفههههقن: افثههههقب إذا ـههههٚن مههههـ خهقصههههٚت افٍُههههٚر، ؾِههههٌس ـتههههٛ احل

ًٚ، ؾه٘ذا  ادًِّغ فف حرام، وإذا بدأ يْتؼ ويًٌِف ادًِّقن ؾحْٔئذ يهٌح مُروهه

ًٚ ـٚجلٌٜ افتل فًٌٓٚ  ًٚ مٌٚح ًٚ ٓ ؾرق بغ مًِؿ وبغ ـٚؾر، ؾٔهٌح صٔئ ًٚ ظٚم صٚر صٔئ

 افرشقل ظِٔف افًالم.

 ًٕؿ يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ؾٔجٛ أن ٕالحظ هذا افتٍريؼ، ـِام ـٚن طٚهرة افتنٌف يف ادًِؿ ؿقيٜ  افنٔخ:

ًٚ مههـ احلرمههٜ، أو هههق يف احلرمههٜ واؿههع ٓ مْههٚط، ـِههام خههط  ـِههام ـههٚن احلُههؿ ؿريٌهه

 افتنٌف خط يف احلرمٜ.

 إذا ظؿ مثالً افتنٌف؟ مداخِٜ:

إذا ظؿ بحٔٞ إٔف صٚر بٚفًٌْٜ فِهٚحلغ وافىٚحلغ حْٔئذ يٖخذ حُؿ  افنٔخ:

 إلبٚحٜ، وهذا مثٚل تًرؾقن مٚ يًّك يف بِد دمنؼ وؽرهٚ ضربقش؟ا

 أي ًٕؿ. مًروي ًٕؿ. مداخِٜ:

 افىربقش إمحر هذا. افنٔخ:

 ًٕؿ ًٕؿ افذي ـذا ... مداخِٜ:

ههههذا فٌهههٚس أصهههِف: رومهههٚين دهههٚ ؽهههزوا إتهههراك تِهههؽ افهههٌالد واؾتتحقههههٚ  افنهههٔخ:

إػ إتههراك إػ افًههرب  ؾًٚصههقا مًٓههؿ تههٖثروا بٌِههٚش افىربههقش ؾٕٚتَههؾ افىربههقش

إػ نخههره، وظههؿ إػ أن افْهههٚرى يف فٌْههٚن يتىربنههقن يًٌِههقن افىربههقش، وهههق 

يف إصهههؾ: أخهههذوه مهههـ أتهههراك ادًهههِّغ حٔهههٞ ـهههٕٚقا قُّهههقن فٌْهههٚن، وإتهههراك 
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إصؾ أخذوه مـ افرومٚن ـٚن هؿ ـٍٚر افْهٚرى ـام تًِّقن، وافًِهامء يَقفهقن 

 .... مٚذا يَقفقن؟ إمر إذا ظؿ 

 ... مداخِٜ:

ًٚ ٓ  افنٔخ: ًٕؿ افنٚهد مثٚل مـ واؿع ادًِّغ افٔقم إذا رأيٝ مًِاًم متىربن

جىههههر يف بٚفههههؽ أن هههههذا متنههههٌف بٚفرومههههٚنر ٕن افرومههههٚن َل يًههههقدوا يًٌِههههقن هههههذا 

افٌِهههٚس، فهههذفؽ ههههذا افتٍههههٔؾ ههههق تٍههههٔؾ ؾَٓهههل دؿٔهههؼ، ويهههٗدي إػ ؾٓهههؿ احلُهههؿ 

تٍههريط وإٓ شههَٔقل اجلٚهههؾ: أن هههذا افرشههقل افؼههظل بههدون تىههري ٓ إؾههراط وٓ 

تنهههٌف بهههٚفرومر ٕٕهههف دهههٚ فهههٌس اجلٌهههٜ افرومٔهههٜ حٚصهههٚ، فُهههـ ههههذا فٌهههٚس ظهههٚم ـهههٚن  ¢

ًٚ يف ذفههؽ افزمههٚن، ؾِههٌس افرشههقل ظِٔههف افًههالم  ينههّؾ افًههرب، وينههّؾ افههروم أيوهه

 هذا افٌِٚس، وفٔس ؾٔف طٚهرة افتنٌف.

 أحًـ اهلل إفٔؽ. مداخِٜ:

 : .. ( 45: 14/   85) اهلدى والنور /  
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يف ظَر دارهؿ ويف بالد إشالمٓؿ، ـٚن أتٔح يل مْذ ٕحق ظؼ شْقات  افنٔخ:

أن أشهههٚؾر إػ بريىٕٚٔهههٚ، وضٍْهههٚ بًهههض افهههٌالد حهههقايل فْهههدن، وـهههٚن افقؿهههٝ رموهههٚن 

ؾدظٕٚٚ أحد افدظٚة اإلشالمٔغ هْٚك يف بِدة ًٕٔٝ واهلل مٚ أشّٓٚ ؾّٓٝ ؾٔام بًد 

أبههق إظههذ ادههقدودي رمحههف اهلل، دظٕٚههٚ ٍٕىههر ظْههده يف  فنههٔخ:اأن هههق مههـ  ٚظههٜ 

رموههٚن ؾههذهٌْٚ إفٔههف، واشههتٌَِْٚ افرجههؾ اشههتًٌَٚٓ جٔههدًا ونًٕههْٚ مْههف رصههدًا، مِتحههل 

ًٚ أوروبٜٔ جٚـٝ وبْىِقن وواوع اجلراؾٔٝ.  افرجؾ وٓبس بدفٜ ضًٌ

م وزي مـ افرصد افذي نًٕتف مْف ضًّْل ؾٔف أن أتُِؿ مًهف ؾهٔام يتًِهؼ بٚإلشهال

ادًههههِّغ وظههههدم افتنههههٌف بٚفُههههٚؾريـ، وؿِههههٝ فههههف بكههههاحٜ: إٔههههؽ إٔههههٝ مههههٚ صههههٚء اهلل 

متًّههؽ بههام يَقفههقن افًههْٜ وهههق أـثههر مههـ شههْٜ ؾٓههق واجههٛ، ؾ٘ظٍههٚء افِحٔههٜ ؾههرض 

وحَِٓههٚ إثههؿر ٕن ؾٔههف اٚفٍههٜ فًديههد مههـ افْهههقص افهههحٔحٜ ظههـ افرشههقل ظِٔههف 

ُـ يف طْل إٔؽ إٔهٝ ظهذ افًالم، ؾٖٕٝ ربْٚ ظٚؾٚك مـ هذا وربٔٝ هذه افِحٜٔ ف

ظِؿر ٕن هق ضٚفٛ ظِؿ صًرت، ظذ ظِؿ بٖن افرشقل ظِٔف افًالم  ك ادًهِؿ 

أن يتنٌف بٚفٍُٚر، وبخٚصٜ إٔٝ تًٔش يف بالد افٍُر هْٚ، ؾّـ يْير إفٔؽ ٓ يُٚد 

يًرؾؽ إٔؽ مًِؿ، وأـز زي يّثهؾ افٍُهر ههق: اجلراؾٔهٝر ٕن ـهقن إًٕهٚن يِهٌس 

بههف حههر افههزد وذ احلههر وافههزد، أمههٚ هههذه افًَههدة هْههٚ  جٚـههٝ، جٚـههٝ يًْههل: يههدؾع

افههذي يوههًٓٚ اإلًٕههٚن ؾههال ؾٚئههدة مْٓههٚ إٓ إوههٚظٜ افقؿههٝ يف ترـٔزهههٚ ظههذ افىريَههٜ 

 افتل تْٚشٛ ادُٚن، وتنٌف هبٗٓء افٍُٚر.
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ًٚ حههؾ  ومههـ ضٌٔههٜ ؿِههٛ هههذا اإلًٕههٚن وٕحههـ ظههذ مٚئههدة اإلؾىههٚر يف رموههٚن رأشهه

ًٚ ؾُهٚن هيهع افتجهٚوب، فُهـ افهذي يًْهل: أزظجْهل بًهد  تِؽ افربىٜ ورمٚهٚ أروه

أن أؾرحْههل ـثههرًا بههام ؾًههؾ ؿههٚل يل: احلََٔههٜ ٕحههـ ووههًْٚ هههذه افًَههدة اجلراؾٔههٝر 

ٕن افزيىٕٚٔغ هْٚ يْيرون إػ افًٍِهىْٔٔغ ٕيهرة إهٕٚهٜ واحتَهٚرر ٕ هؿ بًِهقن 

ؿّٔههههٓؿ هُهههذا ؽهههر مهههزر وبهههدون جراؾٔهههٝ، ؿِهههٝ فهههف: شهههٚحمؽ اهلل ؾٖٕهههٝ تنهههٚيع 

ٍٚر هٗٓء ظذ احتَٚر إخقإؽ ادًِّغ بًٌٛ ظدم تزهيؿ بهزي افٍُهٚر ؾٓهذا افُ

ـام يَٚل: ظذر أؿٌح مـ ذٕٛ، ...  ذا اإلًٕٚن افىٔٛ َل يًتىع إٓ أن يتٖثر بذاك 

اجلههق، ؾٓههذه كتههٚج إػ ظِههؿ متههغ وتربٔههٜ صههحٔحٜ، ؾههال يًههتىٔع ادًههِؿ أبههدًا يف 

واوح جدًا أن افٌالد افتهل ظٚصهٝ أربًهٜ بالد افٍُر أن قٔٚ حٔٚة إشالمٜٔ، وإمر 

 ظؼ ؿرن يف تىٌٔؼ اإلشالم .. 

 ( 01: 01: 44/   137) اهلدى والنور / 



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

737 

 باب ميُ

يًهههٖل افًهههٚئؾ ؾَٔهههقل مهههـ ادًِهههقم ظْهههدٕٚ ؿهههقفُؿ بٚفًْهههٌٜ فِوهههٚبط يف  افًهههٚئؾ:

حُؿ افتنٌف بٌِٚس افٍُٚر وأ هؿ اتههقن بًٌِهف دون ادًهِّغ  ؾهام ههق رأيُهؿ 

افًٌض مـ أن إمر ؿد َظؿ  أن وَل يٌؼ مـ افٌِٚس مٚ هق خهٚص بٚفٍُهٚر  بام ؿٚفف

 أو خٚص بٚدًِّغ ؾجٚز فًٌف فسًٕٚن أو ...

ًٚ  افنٔخ: ًٚ مًْٔه ؿ  إٓ إذا ـهٚن يَههد ٕقظه ًٕؿ ٓ أظتَد أن ـالم ههذا افَٚئهؾ بٖٕهف ظَه

ذفههؽ وإٓ مههـ افٌِههٚس ـههه مههثالً  افَّههٔص  افَهههر إـههامم أو هههذا اجلٚـٔههٝ أو ٕحههق 

ؾّـ فٌٚس افٍُٚر افًٌَٜ افزٕٔىٜ ههؾ يَهقل ؿٚئهٌؾ يًهري أووهٚع ادًهِّغ يف ـهؾ 

ًٚ ٓ ؾهههههرق يف ذفهههههؽ بهههههغ  ًٚ ظٚمههههه بالدههههههؿ بهههههٖن افزٕٔىهههههٜ افًٌَهههههٜ ههههههذه أصهههههٌحٝ فٌٚشههههه

ادًههِّغ وافُههٚؾريـ ؟ اجلههقاب . ٓ  ـههذفؽ مههثالً ْٕههزل درجههٜ ؾَْههقل ظَههدة افرؿٌههٜ 

ًٚ ينّؾ )يرمحؽ اهلل(  ينهّؾ هذا فًٔٝ  اجلراؾٔٝهذه ايل بًّٔقهٚ  ًٚ ظٚم  –فٌٚش

ًٚ يف ـؾ بالد افدٕٔٚ، فُـ ـهٖن ههذا افَٚئهؾ افهذي يَهقل ههذا  –إيش  ادًِّغ  ًٔ

ُـّ افهدٕٔٚ إٕهام ههل  ًٚ ؾٔام يَقل إٕف ـذفؽ افٍالح  افهذي َييُه افُالم ـٖٕف إن ـٚن صٚدؿ

ٚ وإٔيه مْٓهٚ أن هْهٚك ؿهرى أوشهع مْٓهٚ واـهز مْٓه رؿريتف ٕٕهف َل جهرج مْٓهٚ وَل يه

ؾوالً ظـ مدن ؾوالً ظـ ظقاصؿ ...افخ . وإٓ ـٔػ يُْر حََٜٔ ٓ تزال واحلّد 

هلل ؿٚئّههٜ أن ـثههرًا مههـ أفًٌههٜ افٍُههٚر ٓ تههزال خٚصههٜ هبههؿ وَل ينههٚرـٓؿ ادًههِّقن 

ًٚ مثِغ واوحغ افًٌَٜ واجلراؾٔٝ ظَدة افرؿٌٜ  ؾٔٓٚ واحلّد هلل ـام ضبْٚ مثالً إٍٔ

ادًهههِّغ  –إيهههش  –ل ههههذان ادثهههٚٓن جهههتص هبهههؿ افٍُهههٚر دون ٓ تهههزال أو ٓ يهههزا
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وربههام يُههقن هْههٚك أفًٌههٜ أخههرى يُّههـ افتّثٔههؾ هبههٚ وخٚصههٜ مههٚ ـههٚن مْٓههٚ متًِههؼ 

بٚفًْههٚء ؾُثههر مههـ أفًٌههٜ افُههٚؾرات وافٍٚشههَٚت ٓ يًٌِههٓٚ ادًههِامت واحلّههد هلل 

ؿ  زي مههـ فُههـ ادٓههؿ أن ْٕيههر إػ افقاؿههع إذا  ؾهه٘ذًا ٓ يهههح إضههالق هههذا افُههالم َظهه

إزيٚء ـؾ بالد اإلشالم بحٔٞ إذا جٚء مثالً افسـل ادتٌَع بًٌَتهف إػ بهالد افنهٚم 

ومههر بههف ادًههِؿ يَههؾ فههف افًههالم ظِههُٔؿ دههٚذا ٕٕههف ٓ قّههؾ يف رأشههف رايههٜ افٍُههر، 

فُـ إن َل يَؾ فف ذفؽ  ؾًّْك هذا بٖٕف ٓ يزال يوع هذا اإلًٕٚن ظذ افٍُر ظِؿ 

ًٚ حتك يَٚل  رأشف ؾ٘ذن افًٌَٜ ًٚ ظٚم  ٕف بقز فًٌف .. هذا مٚ ظْدي .إَل تهٌح فٌٚش

 ًٕؿ. 

يههٚ صههٔخ بٚفًْههٌٜ فِتنههٌف افههذي ظههؿ مثههؾ اجلٚـٔههٝ وافنههوال فقحههدهؿ  افًههٚئؾ:

 هُذا يًْل هذا ظؿ يف  ٔع افٌالد يف افنٌٚب يًٌِقن ...

 ٕحـ بِدٕٚ مـ افٌالد هف بِدٕٚ مـ هذه افٌالد ؟  افنٔخ:

 ًٕؿ . افًٚئؾ:

 إٔير أن . نٔخ:اف

 ٓ ْٕير يف افنٚرع . افًٚئؾ:

 يف  افنٚرع ٕحـ هُذا مـ افنٚرع جئْٚ  .. افنٔخ:

 ادَهد مـ افًٗال . افًٚئؾ:

إٔههٚ أظههري ادَهههد .. فُههـ إٔههٝ تًههري ادَهههد مههـ اجلههقاب مههٚ هههق،  افنههٔخ:

ادَههههد ان ههههذا افتًّهههٔؿ خىهههٖ وههههذا ادثهههٚل أمٚمهههؽ افٌْىهههٚل وأيهههش ذـهههرت إٔهههٝ 

.ًٚ  أيو

 اجلٚـٔٝ أو افَّٔص . ًٚئؾ:اف
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ًٚ  افنههههٔخ: ن اجلٚـٔهههههٝ صههههحٔح فٌههههٚس ظههههٚم حتههههك ادنهههههٚيخ يف إإحْههههٚ ؿِْههههٚ إٍٔهههه

افًًقديٜ يًْل افٌِد افتل ييب هبٚ ادثؾ يف افتًهٛ وافتندد فِتَٚفٔد افَديّهٜ 

وهذا ممٚ ينُرون ظِٔف يًٌِقن اجلٚـٔٝ ٕن اجلٚـٔٝ أن فًٌف ـٌِس افرشقل 

فِجٌٜ تنٌٔف افرومٜٔ ؤَٜ افُّغ إٔهٚ فهق أردت أتقوهٖ بهدي ظِٔف افًالم بال تنٌٔف 

إٔزظههف واؾًههؾ ـههام ؾًههؾ افرشههقل ظِٔههف افًههالم ؾٓههذا مثههٚل صههحٔح أمههٚ افٌْىههٚل . ٓ . 

إٔٝ ٓ تهرى يف ـثهر مهـ افهٌالد اإلشهالمٜٔ إٓ افَّهص ههذه اجلالبٔهٜ أو افدصداصهٜ 

 أو مٚ صٚبف ذفؽ هذا مٚ تًّقٕف يف بالدـؿ .

 . افَّٔص افًٚئؾ:

ًٚ وههذا ههق آشهتًامل افًهرع افَهديؿ، يًْهل دهٚ جهٚء يف  افنٔخ: افَّٔص حًهْ

رأة تهع يف ؿّٔص يًْل افدصداصٜ افىقيِٜ شٚبغ يًهس طهٚهر ـتٛ افًْٜ بٖن اد

ؿدمٔٓٚ طٚهر ؿدمٔٓٚ، افنهٚهد فُهـ افٌْىهٚل ؾٔهف منهُِٜ أخهرى ؽهر افتنهٌف بٚفٍُهٚر 

ًٚ نخهر افٌْىهٚل يوهٔؼ فٌٚشهف بْهٚس ٓ يًهتىًٔقن  ًٚ بهر صهٔئ تٖمِقا مًل ـٔػ أن صهٔئ

الم افٌْىهههٚل اجلِهههقس ظهههذ إرض مٍٓهههقم ههههذا افُههه نأو ظهههذ إؿهههؾ ٓ يًهههتّرؤو

إٕههام يًٌِههف ٕههٚس فههٔس مههـ ظههٚد ؿ وفههٔس مههـ تَٚفٔههدهؿ أن بًِههقا ظههذ إرض 

مٌههٚذة ذفههؽ ٕن تٌههْىِٓؿ بههٚفٌْىِقن قههقل بٔههْٓؿ وبههغ افههتُّـ مههـ اجلِههقس يف 

إرض ٕٕف يتٍتؼ مـ ـثر مٚ هق مندد يف تٍهِٔف ظذ افٍخذيـ وظذ افرجِغ، 

وههههؿ دائهههاًم وأبهههدًا بًِهههقن ظهههذ وفهههذفؽ ـهههٚن مهههـ ٕتٔجهههٜ ذفهههؽ ا هههذوا افُهههراد 

افُراد، ٕحـ أخذٕٚ افٌْىِٜ هذه مـ افٍُٚر، َجر  هذا أن ٓ بِس ظهذ إرض 

إٓ ٕههٚدرًا وإٕههام ظههذ افُههراد، ٓ بههٖس بههٚجلِقس ظههذ افُههراد إذا جههٚز يل أن 

أؿقل إٔف مهـ افًهْٜ ؾٓهق مهـ افًهْٜ ٕن افرشهقل جِهس ظهذ افُهرد فُهـ أريهد أن 

تًًِههؾ، فُههـ هههذا جههر إػ منههٚـؾ أخههرى ؾٚفههذي يتٌْىههؾ يهههع أصههؾ مههـ هههذا بٚف



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

730 

 متٌْىالً ؾٓق يرـهع وٓ يًهتىٔع إٓ أن يرـهع ٕٕهف مًهِؿ ويًهجد وٓ يًهتىٔع إٓ أن

ًٚ دون أي كٍهظ يًجد ٕٕف مًِؿ فُْف ينًر بٖٕف إ ن شجد ـام ًٕجد ٕحهـ  ًٔه

ء مهههـ برؾهههع رء مهههـ افثهههقب ؾٓهههق ٓ يًهههتىٔع أن يًٍهههؾ ذفهههؽ ؾهههال بهههد أن يرؾهههع ر

افٌْىِههههقن فًههههٌٌغ أثْههههغ افًههههٌٛ إول حتههههك مههههٚ يُْنهههه افُههههقي افٌْىِههههقن تًرؾههههف 

افهٍٔل هذا ثهؿ حتهك ههق يًهتىٔع أن يًهجد ـهام يٌٌْهل وإٓ ههق ظهدى ظِٔهف ومًْهف 

مـ اجلِقس ـام يٌٌْل ثؿ ههق إذا رـهع تُهٚد أن تهرى، وؿهد ابتِٔهٝ إٔهٝ وإٔهٚ وـِْهٚ 

إشهالم ههذا فهٔس مهـ اإلشهالم، ؾه٘ذا أن ٕهع خٍِف تُٚد ترى ؾَِتل افدبر هؾ هذا 

مٚ شجد تُٚد أن ترى خههٔتٔف مًهّتغ بهغ ؾخذيهف ههذا مهـ اإلشهالم ؾِهق ؾروهْٚ 

ًٚ ٓ شّح اهلل، ؾٌَٔك هْٚك أمر مُروه أصد افُراهٜ  ًٚ ظٚم أن هذا افٌِٚس صٚر  فٌٚش

ـام يَقل احلٍْٜٔ ـراهٜ كرئّهف ٕٕهف بًهد افًهقرة افتهل أمرٕهٚ بًهسهٚ، وإن ـهٚن 

افٍَٓٚء مع إشػ افنديد ٕ ؿ ؾٔام يٌد َل يروا هذه افيٚهرة يَقفقن حتك  بًض

َس بثههقب ٓ يُنههػ فههقن افٌؼههة وٓ بههٖس أن  هه ًْ احلْٚبِههٜ يَقفههقن افًههقرة بههٛ أن ُت

أٓ يُنػ فقن  –أيش –يهٍف ٓ بٖس إحًـ ٓ يهػ ٓ بٖس أن يهػ ادٓؿ 

ًك احلهٚض وممُهـ أن أن افٌؼة، إٔٚ أؿقل شٌحٚن رع ـٔػ يَٚل هذا ويف اف

ًٚ ؾٓهههل تِهههٌس مهههثالً مهههـ ههههذا  تهههرى امهههرأة ـٚشهههٜٔ ظٚريهههٜ ـهههام جهههٚء يف احلهههديٞ متٚمههه

ـ مههٚ تههرى افٌؼههة هههؾ اجلههراب افههذي يّتههد مههـ ؿههدمٓٚ إػ ؾخههذهٚ وـِههف مًههؿ فُهه

هل بٔوٚء أم شّراء أم صٍراء تهرى ههق ههذا ههق افثهقب افهذي أمهر بهف افرشهقل ظِٔهف 

ْهههٚ يف حجهههٚب ادهههرأة بهههٛ أٓ يههههػ وأٓ ينهههػ ٓ افًهههالم حٚصهههك هلل، فهههذفؽ ؿِ

 ًٚ يههههػ قجهههؿ وٓ ينهههػ يًْهههل يقريْهههٚ فهههقن افٌؼهههة، ؾٓهههذا افٌْىِهههقن فهههق ـهههٚن فٌٚشههه

ًٚ ؾٓههق قجههؿ افًههقرة، وهههذا ٓ بههقز  ًٚ إشههالمٔ ًٚ ٓ شههّح اهلل وٓ يُههقن فٌٚشهه إشههالمٔ

ًٚ وهههههق اههههٚفػ إيف ديههههـ اهلل ظههههز وجههههؾ، ؾُٔههههػ يَههههٚل  ًٚ إشههههالمٔ ن هههههذا صههههٚر فٌٚشهههه

شالم أوًٓ ثؿ َل يْتؼ يف ـثر مـ بِهدان اإلشهالم، أن افًهًقديٜ افهذي يٌِهٛ فس
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ًٚ  ههذه افههٌالد  ظِٔٓههٚ هههؾ يٌِههٛ ظِٔٓههٚ افتٌْىههؾ أم افههتَّص افههتَّص إذًا ٓ َٕههٔؿ وزٕهه

ٕن يف بهههالد شهههقريٚ مهههثالً واجلزائهههر وادٌهههرب وو افهههخ .إتؼههه افتٌْىهههؾ ٓ اإلشهههالم 

ن افثقب إذا ـٚن أصِف إؽ ٕحـ ٓ ٕزال َٕقل أوشع مـ ذفؽ بُثر واحلّد هلل فذف

ًٚ بحٔٞ خرج ظـ ـقٕف يّثؾ افٍُٚر ؾٓق بقز فُهـ  ًٚ ثؿ ظؿ ادًِّغ  ًٔ اجٌْٔ

بؼهههط أن ٓ يُهههقن فهههف صهههٌٌٜ أو صهههٍٜ أخهههرى  هههٚفػ افؼهههيًٜ ـهههام ههههق افنهههٖن يف 

 افٌْىٚل .. واوح .. ؽره .

 جزك اهلل خر يٚ صٔخ . افًٚئؾ:

 وإيٚك . افنٔخ:

أؿقل ؿٌؾ مٚ تٍوهؾ افنهٔخ ... ـهٚن ورد رء مهـ ههذه ادًهٖفٜ ؾهًٌض  :افًٚئؾ

إخههقة ـْههٚ تْٚؿنههْٚ مًٓههؿ يف هههذه ادًههٖفٜ ؾَِْههقا افَههقل افههذي ذـرَتههف ظههـ بًههض 

احلْٚبِههف بٖٕههف ٓ بههقز أن افثههقب أن ينههػ ظههـ افِههقن أمههٚ إذا وصههػ مههٚ يف إصههُٚل 

ٓهذا مهٚ وصهػ مهٚ كتهف ـْٝ ذـرت  ؿ ؿِٝ ان فق أتْٔٚ بًٕ٘ٚن ظٚري دهْٚه بقيهف ؾ

 وفُـ مًؿ ؾٓؾ هذا بقز ؿٚفقا ٓ مع أن هذا افَقل يِزمٓؿ .

اخذة  ذهٌهٝ بًٔهدًا ههذه افههقرة واؿًٔهٜ مهـ ؽهر واؿهع فُـ إٔٝ وٓ مٗ افنٔخ:

إٕام هق متثٔؾ فِتٍٓٔؿ ٓ بٖس ؾٔٓٚ، فُهـ يهٚ أخهل إٔهٝ بتًهري  ٓ مقاخهذه أن إٔهٚ 

ل صٌٚع وٓ مٗاخذه إٔٚ أذـر فؽ رء مـ ـام يَٚل ؾال إًٔك ـْٝ يف أو َٕس إن أ

تٚريخ حٔٚ  ـهٚن تًتهز إٔهٝ وؽهرك ؾهّٔـ ههق يف صهٌٚبؽ إٔهٚ يف أول حٔهٚ  ـْهٝ 

ًٚ بحوهقر ادٌٚريهٚت يف ـهرة افَههدم وادههٚرظٜ وٕحهق ذفهؽ وبههقرة خٚصههٜ  مٌرمه

بًههض إبىههٚل وأذـههر مههْٓؿ واحههد أشههّف  ـههذا افٌحههرة ـههٚن قيهه يف مُههٚن اشههّف 

ًٚ يًِْقن يف ظْدٕٚ ادرج إ خي هذا ادرج ـٚن يدخؾ ؾٔف فًٌٜ ـرة افَدم وأحٕٔٚ

فهههههًٌض  –أيهههههش  –اجلريهههههدة أن افٌىهههههؾ افٍهههههالين افٌحهههههرة مهههههثالً شهههههًٔرض ظوهههههالت 
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ٕههٚ أذـههر جٔههدًا وؿههػ ظههذ مْهههٜ ٓ يِههٌس رء شههقى افتٌههٚن إضٍههٚل وهههق مههْٓؿ ؾٖ

فًهههقرتغ تًرؾهههقن افتٌهههٚن، ههههق افنهههوال فهههٔس فهههف أـهههامم، يًْهههل هُهههذا، يًْهههل يًهههس ا

ؾال إًٔك ههذا ادْيهر رجهؾ ظهٚري وٓبهس ههذا افتٌهٚن فُهـ  زى ؾَِٝ إن إٔسافُ

ظقرتف إمٚمٜٔ مْتًيٜ بٚرزة ٕٚتئٜ هذا افٌِٚس بقز يف اإلشالم؟ أؾروف إٔف رجؾ 

متنههول مههق ٓبههس تٌههٚن ٓبههس هوال ـههام يَههقل افٍَٓههٚء يًههس ظههقرة افرجههؾ مههـ 

ظههض ظههذ افٍخههذيـ وظههذ افًههقأتغ،  افنههة إػ افرـٌههٜ فُههـ هههذا افٌِههٚس ظٚوههد

مـ يَقل هذا مُروه يًْل جٚئز فُـ مع افُراهٜ، ثؿ أخرًا أخرًا وهذا نخهر مثهٚل 

ظْههههدي فسؿْههههٚع مههههـ ٓ يَتْههههع ؿههههدياًم ـههههٚن يقجههههد يف افهههههٔدفٔٚت ؿٌههههؾ ان يٌتُههههروا 

احلٌههقب دْههع احلّههؾ ـههٚن هْههٚك ـقاصههٔؽ بالشههتٔؽ يًٌِههف افرجههؾ ظههذ ظوههقه، 

قم مههههٌرة افقاحهههد مْههههٚب أصهههًٌتف بٔجهههقا يُقصهههقك صهههٌرة وههههذا فهههف أمثِهههٜ افٔههه

ههذيؽ افُٔنهقـٜ ـهٕٚقا افرجهؾ بُٔزه افًوهق تًٌهف وبٔجهٚمع  –صهٚيػ  –ئًُٓٚ 

ًٚ، ؾٓؾ افًٚؿؾ ادًِ ن هذا افرجؾ إذا أطٓر ظوقه  أمٚم رجهؾ ؿ يَقل إزوجتف متٚم

خهههر وههههق ـٚشهههك ظوهههقه بّثهههؾ ههههذا ؽهههر مُهههروه مهههـ يَهههقل ههههذا يَهههقل ٓ أيًهههري ن

 ع افْٚس وٓ يًري بٖحقا ؿ .أووٚ

 ( 00: 04: 48/   271) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

 بٚفًٌْٜ فِّتنٌف بٚفٍُٚر يًْل فف حُؿ افتحريؿ أو افٍُر . افًٚئؾ:

 ـٍر . افنٔخ:

 أيف . افًٚئؾ:

ٓ مههٚ يف ـٍههر افٍُههر ظْههدٕٚ ٕقظههٚن: ـٍههر ظّههع . وـٍههر اظتَههٚدي: ؾُههؾ  افنههٔخ:

ف ادًههِؿ يُّهههـ أن يَهههٚل إٕهههف ـٍههر ظّهههع إذا ـهههٚن ههههذا ظّههؾ يًِّهههف افٍُهههٚر إذا ؾًِههه

افًّهههؾ حمهههرم يف اإلشهههالم فُهههـ إذا ـهههٚن دون ذفهههؽ ٓ بهههقز أن يىِهههؼ ظِٔهههف فٍهههظ 

افٍُر، ؾٖٕٚ طْْٝ إٔؽ شتَػ يف شٗافؽ أن ـؾ تنٌف هق حرام، هذا افًٗال هٚم، 

ٓ َٕههقل ٕحههـ إٕههف ـٍههر إٓ ظههذ  ،فُههـ إٔههٝ أتًٌههٝ حههرام أم ـٍههر؟ ؾههٚجلقاب ظرؾتههف

فتٍهههههٔؾ افثههههٚين افههههذي يههههرد مههههـ شههههٗافؽ أو شههههٗال ؽههههرك، هههههؾ ـههههؾ تنههههٌف حههههرام؟ ا

ًٚ بحٔههٞ يوههٔع افنخهههٜٔ  اجلههقاب: ٓ، بًوههف أصههد مههـ بًههض، إذا ـههٚن افتنههٌف ؿقيهه

اإلشههالمٜٔ ؾٓههذا حههرام بههال صههؽ، أمههٚ إذا ـههٚن افتنههٌف دون ذفههؽ بحٔههٞ إٔههف ٓ يوههٔع 

ٓ َٕههقل إٔههف حههرام، افنخهههٜٔ اإلشههالمٜٔ فُههـ يَههٚل هههذا فههٌس فٌههٚس افٍُههٚر، ؾٓههذا 

فُْههف ؿههد يُههقن ؿريٌههٚ ً مههـ احلرمههٜ، بٚختهههٚر َٕههقل افتنههٌف يالحههظ ؾٔههف  ؿههقة طههٚهرة 

افتنٌف، وـِام ـٕٚٝ طٚهرة افتنٌف بٚفٍُٚر أؿقى ـِام ـٚن ذفؽ حرام، وـِام ههذه 

 ًٚ افيٚهرة تدٕٝ يْزل احلُؿ افؼظل مـ افتحريؿ إػ افُراهٜ وهذه افُراهٜ أيو

ٓ يٌٌْههل ٕحهههـ أن ٕتقشههع يف هههذا افتٍهههٔؾ افٍَٓههل بٚفًْهههٌٜ درجههٚت، وادٓههؿ إٔههف 

فًٚمههٜ افْههٚس ٕحههـ َٕههقل هههذا مههـ بههٚب ٕٚؾِههٜ افًِههؿ وإٓ بههٛ أن ًّٕههؾ افْهههقص 
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ًٚ فِْههٚس، ٓ َٕههقل هههذا تنههٌف بِههغ مرتٌههٜ احلههرام أو َل يٌِههغ مههـ  افؼههظٜٔ إظههامًٓ ظٚمهه

ؾهال تًٌِهف  تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ وهذا مهـ فٌهٚس افٍُهٚر ـهام جهٚء يف صهحٔح مًهِؿ

وإتٓههك إمههر، أمههٚ افتًّههؼ هههذا افتًّههؼ ٓ يٍْههع ظٚمههٜ افْههٚس ؿههد يٍْههع خٚصههٜ افْههٚس  

ضٌِههٜ افًِههؿ فُههـ ظٚمههٜ افْههٚس ٓ بههقز أن ٍٕهههؾ  ههؿ هههذا افتٍهههٔؾ ٕن حههغ ذاك 

شهههٔتٌع هههههقاه وشهههَٔقل يف ـههههؾ ظّهههؾ يتنههههٌف ؾٔههههف بٚفٍُهههٚر هههههذا مهههـ افْههههقع اخلٍٔههههػ 

 مًِٔش .

 ( 00: 22: 05/   271) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

ًٚ مـ أجؾ افٌحٞ افًِّل ادًتٍٔد: أخقٕهٚ وفٔهد  مداخِٜ: هق صٔخْٚ! يٌدو ضًٌ

يًْل: مَتْع برأي فِنٔخ ابـ ظثّٔغ إٔف مثهؾ ههذه افَوهٚيٚ ظرؾٔهٜ يًْهل: يْيهر ؾٔٓهٚ 

إػ افٌٔئههٜ افتههل افْههٚس يُقٕههقا ؾٔٓههٚ أو مههٚ يتًههٚرؾقن ظِٔٓههٚ، يًْههل: حتههك مثههؾ افثههقب 

ذا افذي ًٌِٕف، أو مثؾ افًاممٜ أو افٌسة افتل يًّقهٚ أو رء مهـ مثالً افَّٔص ه

 هذا يًْل، مـ بٚب افٍٚئدة يًْل فق .. 

ًٚ حهههقل حهههض افرشهههقل ظِٔهههف افًهههالم ظهههذ اٚفٍهههٜ  افنهههٔخ: فًِهههؽ شهههًّٝ بحثههه

 ادؼـغ، وأن اٚفٍٜ ادؼـغ هل ؽر افتنٌف بٚفٍُٚر؟ 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ت أو درشهههٝ أو أي رء ؿِهههٝ ؾٌَّهههقل أؿهههقل: فًِهههؽ شهههًّٝ أو ؿهههرأ افنهههٔخ:

 مْؽ، يًْل: هْٚك ؿؤتٚن: 
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افَؤٜ إوػ: أظتَد إٔف ٓ  ٍك ظذ مًِؿ وبخٚصٜ إذا ـٚن ظْده رء مـ 

 افثَٚؾٜ افؼظٜٔ أٓ وهل: افتنٌف بٚفٍُٚر هذه مًٖفٜ مًروؾٜ فديُؿ أفٔس ـذفؽ؟ 

 بذ.  مداخِٜ:

ادؼههـغ، ظْههدك ؾُههرة  ًٕههؿ، فُههـ هْههٚك مًههٖفٜ أخههرى وهههل اٚفٍههٜ افنههٔخ:

 ظْٓٚ؟ 

 اٚفٍٜ ادؼـغ؟  مداخِٜ:

ًٕؿ، يًْل: يف ظٚدا ؿ.. يف تَٚفٔدهؿ.. حتك ؾٔام فهٔس  هؿ خهرة يف  افنٔخ:

 ذوات إًٍٔٓؿ. 

 ٓ.  مداخِٜ:

 ظْدك ؾُرة؟ افنٔخ:

 واهلل ظْدي رء مـ افٍُرة.  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 أؿقل ظْدي رء مـ افٍُرة. مداخِٜ:

 ًٕؿ، يًَْْٚ مْؽ افَِٔؾ مْٓٚ ؾٓٚ ٚ. افنٔخ:

واهلل يًْهههل: يف مهههٚ يٌهههدو يف مهههٚ مٙههه ظهههع مهههـ ؿهههراءة فُتهههٚب صهههٔخ  مداخِهههٜ:

اإلشههالم: اؿتوههٚء افكههاط ادًههتَٔؿ وؽههره ؾههٔام يتًِههؼ بههٚدٌِس أن ـههؾ مههٚ اظتههٚده 

ادؼههـقن يف افِههٌس وتًههٚرؾقا ظِٔههف يف فًٌههف، يًْههل: اشههتًامل ادًههِؿ يف مًٌِههف 

 يف مًٌِف مٌِس ادؼـغ ؾٓذا يدخؾ يف بٚب افتنٌف فًِف.  يًْل فٔامثؾ

يَقفهههقا ظْهههدٕٚ بهههٚفتًٌر افًهههقري: صهههُِتٓٚ، يًْهههل: ظَِتٓهههٚ، حهههغ ؿِهههٝ:  افنهههٔخ:
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 فًِف.

يههههههههٚ صههههههههٔخ! ؾهههههههههؾ افٌحههههههههٞ ... تٍريههههههههؼ بههههههههغ... صههههههههُؾ ادؼههههههههـغ  مداخِههههههههٜ:

 واٚفٍتٓؿ...

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ٌف ...إٔٝ أن ذـرت افتنٌف، ختّٝ ـالمؽ بٚفتن مداخِٜ:

 ... ٓ ؽر هذا، هق بدأ بٚدخٚفٍٜ، بدأ حديثف، ثؿ إتٓك إػ افتنٌف. افنٔخ:

 ًٕؿ هذا هق. مداخِٜ:

 فًِؽ ـْٝ تَهد بٚدخٚفٍٜ افسك، وبٚفتنٌف افًٍؾ يًْل.  مداخِٜ:

 أؿهد بٚدخٚفٍٜ مٚذا ؿِٝ؟ افنٔخ:

 بٚدخٚفٍٜ افسك. مداخِٜ:

 مٚذا؟  افنٔخ:

 افسك.  مداخِٜ:

 فسك. ا افنٔخ:

ٓ، أؿهد افًٍؾ، افًٍؾ افذي جٚفػ ؾًِٓؿ، إٔٚ أردت مـ شهٗايل وٓ  افنٔخ:

 مقنخذة هق تقؾر افقؿٝ. 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ:  افنٔخ: ٕف ٕحـ شٌَْك هْٚ ٕهػ شٚظٜ، ؾٖردت أن أصؾ إخٚصٜ وؿد ؿِْٚ نٍٕ

مًههؽ إػ مقوههقع افًههٚدة اجلٚريههٜ افٔههقم يف بًههض افههٌالد اإلشههالمٜٔ مههـ إٓىههالق 

ًا، أردت أن أفٍهٝ افْيهر أن ههذه ظهٚدة ؽهر ن  افىرؿٚت وافدخقل يف افهالة ُح  يف
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إشههالمٜٔ وإٕههام هههل ظههٚدة أجٌْٔههٜ، وحْٔئههذ ؾهه٘ن ؿٔههؾ: بٖٕههف ٓ تنههٌف يف ذفههؽ ؾٖؿههؾ مههٚ 

ن ظِْٔٚ أن َٕهد اٚفٍٜ افٍُٚر ؾٔام هؿ مـ ظٚدا ؿ، وافهذي يًْهل قًهؿ إيَٚل: 

قد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ إن افٔٓهههه»ادقوههههقع هههههق ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

وـِْٚ يًِؿ أن افنٔٛ فٔس مـ إؾًهٚل آختٔٚريهٜ افتهل فسًٕهٚن ؿهدرة واختٔهٚر 

 اهلل ِ َتٌْهههِدياًل ﴿أٓ ينهههٔٛ شهههْٜ اهلل يف خَِهههف: 
ِٜ  ْ ههه ًُ

هههَد فِ ـْ جَتِ ؾُهههام  [73]األحرررزا  ﴾َوَفههه

مهههـ  ¢ل ينهههٔٛ ادًهههِؿ ينهههٔٛ افُهههٚؾر، ههههذه حََٔهههٜ منهههٚهدة، مهههع ذفهههؽ افرشهههق

اهتاممف بتُقيـ صخههٜٔ ادًهِؿ  هٚه ؾهٔام إذا صهٚب مهثع أن يههٌغ صهٌٔف اٚفٍهٜ 

فِٔٓهقد، هْهٚ ٓ يَهٚل: إٔهٚ تنهٌٓٝ ههذا افنهٔخ ادًهِؿ تنهٌف بهذفؽ افنهٔخ افُهٚؾر مهٚ 

يَههههٚل هههههذار ٕن هههههذا فههههٔس مههههـ ؾًِههههف وٓ مههههـ ؾًههههعر وفُههههـ هْههههٚ يههههٖ  مقوههههقع 

يف صههههٌٔٓؿ افههههذي هههههق فههههٔس مههههـ  ادخٚفٍههههٜ، ؾٚفرشههههقل يٖمرٕههههٚ بههههٖن ٕخههههٚفػ افٍُههههٚر

 صًْٓؿ، واوح؟ 

 ًٕؿ، ًٕؿ.  مداخِٜ:

ؾههٚٔن: إذا ـههٚن هْههٚك ظههٚدة فٍُِههٚر، وٕحههـ أن ٕوههع بههغ يههديؽ مههثالً  افنههٔخ:

ًٚ فًِؽ تَتْع أوًٓ بف ثؿ تَتدي بْٚ ؾٔف، ؾٖٕٝ ترى أن أؽٌِْٚ يوع افًٚظٜ يف  ظِّٔ

 يّْٚه وافًٚدة أن تقوع يف افٔنى، ظٚدة مـ هذه؟

 ظٚدة مـ أوجد افًٚظٜ. خِٜ:مدا

 مـ افذي أوجد هذه افًٚظٜ؟ افنٔخ:

 افيٚهر أهؾ افٍُر، أهؾ افٌٚضؾ... مداخِٜ:

 أرى كٍظ إذًا، يَقل: افيٚهر. افنٔخ:
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 ... افيٚهر وافٌٚضـ. مداخِٜ:

 هذه هل ادنُِٜ، واحلََٜٔ يٚ أشتٚذ هذا هق افيٚهر واحلََٜٔ.. افنٔخ:

 ء اهلل. هذه هل احلََٜٔ إن صٚ مداخِٜ:

إن صٚء اهلل، ٓ هذه شٍْنهٚ إن صٚء اهلل مثؾ مٚ ؿٚل يًْهل ابهـ تّٔٔهٜ اهلل  افنٔخ:

ًٚ، أفٔس ـذفؽ؟ ًٚ ٓ تًَِٔ  يرمحف: كََٔ

 بذ.  مداخِٜ:

ًٕهههؿ، إذًا: ههههذه افًهههٚظٜ ًْٕهههل افًهههٚظٜ افٔدويهههٜ وٓ ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ  افنهههٔخ:

 اجلداريٜ دـ؟

 صٚردٚن. مداخِٜ:

ٚ ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ اجلداريهههٜ، وإٕهههام ٕهههتُِؿ ظهههـ افًهههٚظٜ صهههٚردٚن، مههه افنهههٔخ:

افٔدويهههههٜ ههههههذه أوجهههههدهٚ افٍُهههههٚر واظتهههههٚدوا أن يوهههههًقهٚ يف صهههههامئِٓؿ، ؾهههههْحـ أن 

ٕتَهههرب إػ اهلل بهههٖن ٕوهههًٓٚ يف أيامْٕهههٚ، دهههٚذا؟ ْٕٕهههٚ َٕهههقل: إذا ـهههٚن افرشهههقل ظِٔهههف 

 فٔس مـ صًْْٚ، أؾ
ٍ
ال ٕخٚفٍٓؿ افهالة وافًالم يٖمرٕٚ بٖن ٕخٚفػ افٍُٚر يف رء

بقء هق مـ صًْْٚ؟! ـؾ يقم ٕتقوهٖ مهرتغ ثالثهٜ وٕحهط بٖيهديْٚ افٔنهى ههذا مهـ 

صههًْْٚ فُههـ ٕخههٚفٍٓؿر ْٕٕههٚ ًٕههتىٔع أن ًٍٕههؾ هُههذا وٕتَههرب إػ اهلل بههذفؽ زفٍههك 

 وظذ ذفؽ ؾَس، بٚرك اهلل ؾٔؽ. 

جههههزاك اهلل خههههر، وإٔههههٝ تههههرى أهههههؾ افًِههههؿ، وضههههالب افًِههههؿ، وأهههههؾ اجلٓههههؾ مههههـ 

ًٚ ٓ يْتٌٓقن  هذه افَْىهٜ وههل مهـ ؿوهٚيٚ صهٔخ اإلشهالم ابهـ تّٔٔهٜ ادًِّغ   ًٔ

ًٚ أن يّنههههقا.. مههههٚ أؿههههقل:  رمحههههف اهللر وفههههذفؽ َل يُههههـ مههههـ ظههههٚدة ادًههههِّغ إضالؿهههه

أحدهؿ هؿ أن يّنقا ـجامظٜ يف افىرؿٚت حنًا إٕام حدث ههذا بًهد أن اشهتًّر 
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 يىهقي أن فهف وؿهدر ٜاإلشهالمٔ افهٌالد يًهري وافهذي ،افٍُٚر بًهض افهٌالد اإلشهالمٜٔ

 يف ظنهههٝ إٔهههٝ أن يًهههتًّر، َل صهههًٛ وبهههغ اشهههتًّر صهههًٛ بهههغ افٍهههرق بهههد ؾٔٓهههٚ

  افًًقديٜ. افٌالد

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

افٌالد افًًقديٜ مٚ ؿٌؾ بوع شْغ مٚ ـْٝ ترى حٚهًا بْٔام احلنه يف  افنٔخ:

 افٌالد افًقريٜ وهْٚ ويف مك مُتًح يف افنٌٚب. 

 ِٔف. وهق ادتًٚري ظ مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 أؿقل: هق ادتًٚري ظِٔف.  مداخِٜ:

 ٓ هق ادتًٚري ظِٔف فق ؿٔدت ـالمؽ افٔقم ـْٚ وؿٍْٚ مًؽ.  افنٔخ:

 افٔقم أؿهد إٔٚ.  مداخِٜ:

 ًٕؿ فُـ ٕحـ يف صدد أن هذا افًري مـ أيـ جٚءٕٚ؟  افنٔخ:

 مًتقرد.  مداخِٜ:

 مـ اشتًامر افٍُٚر بٚرك اهلل ؾٔؽ.  افنٔخ:

 إي ًٕؿ.  ِٜ:مداخ

 وهْٚ افنٚهد افٌالد افًًقديٜ.  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

وٓ تٗاخذينر ٕٕف ـالم بر ـالم ؿٌؾ اشتًامرهٚ افٔهقم مهٚ ـهٚن يًهري  افنٔخ:

 ؾٔٓٚ هذه افًٚدة. 
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 إي ًٕؿ.  مداخِٜ:

إٓ بًد أن خٚفط افًًقديقن بًٌٛ أن ؾتحٝ أمٚمٓؿ إذوٕٚت فًِهٍر  افنٔخ:

ريُههٚ وبًوههٓؿ مههـ أجههؾ أن يتًِّههقا بًههض افًِههقم بحًههـ ٕٔههٜ إػ بههالد افٌههرب وأم

وبٌرهههٚ ٓ هيههؿ، بههدأ احلنهه يْتؼهه يف افههٌالد افًههًقديٜ، ظْههدٕٚ ٕحههـ يف دمنههؼ إٔههٚ 

 رأيٝ طٚهرتغ اثْتغ: 

إوػ: احلنهه، ٕحههـ يف شههقريٚ اشههتًّرٕٚ مههع إشههػ اشههتًامرًا مديههدًا ضههقيالً 

قوههههٜ يف افنههههٌٚب حِههههؼ افِحٔههههٜ مههههـ ؾرًٕههههٚ وٓ بههههد ؿههههرأتؿ أو شههههًّتؿ، ـٕٚههههٝ اد

وافنهههٚربر ٕن ههههذه ظهههٚدة افٍرًٕهههٔغ، ؾِهههام ذههههٛ افٍرًٕهههٔقن وجهههٚء افزيىهههٕٚٔقن، 

افزيىٕٚٔقن يربقن صقارهبؿ وقَِقن حلهٚهؿ وصهٚرت افيهٚهرة ههذه بهغ افنهٌٚب 

مْتؼههة، اجلْههقد يف افًٓههد افٍرٕزهه ـههٕٚقا قَِههقا  ههؿ بههدون يًْههل ٕيههٚم، دههٚ جههٚء 

 .افزيىٚن

َِههقا جلْههقدهؿ حالؿههٜ إٕجِٔزيههٜ وهههل قَِههقا هُههذا ويسـههقا ؿِههٔالً أصههٌحقا ق

 هْٚ أصٌف مٚ يُقن بامذا؟ 

 بٚفَزع.  مداخِٜ:

بٚفَزع ؾٚفٌالد هذه يًْل تٖثرت بٚفتٔهٚرات افٌربٔهٜ مهـ ؿريهٛ ومهـ بًٔهد  افنٔخ:

وجتِههػ ذفههؽ بًههٔىرة آشههتًامر مٌههٚذة أو بىريَههٜ ؽههر مٌههٚذة فههذفؽ ؾٚحلنهه 

، ادًههِّقن مههـ ؿٌههؾ ـٖمههٜ ـنههًٛ مههٚ يًرؾههقن احلنهه بههؾ ؿههد ذـههر هههذه ظههٚدة أجٌْٔههٜ

افٍَٓههههٚء ادتههههٖخرون يف ـتههههٌٓؿ أن مههههـ ـههههٚن يّقهههه يف افىريههههؼ حههههٚهًا ؾنههههٓٚدتف 

مرؾقوٜ، ـهٕٚقا يًتزوٕهف اهالً بهٚدروءة ؾوهالً ظهـ مهـ وٓ مٗاخهذةر ٕن إرض 

 ... يُّـ مًُقٕٜ، ؾوالً ظّـ يُقن حِٔؼ افِحٜٔ ؾٓذا شٚؿط مٚذا؟ افنٓٚدة

ؾٚفَهههد: بههٛ ٕحههـ أن ٕالحههظ ؿٚظههدة ؿهههد اٚفٍههٜ افٍُههٚر وفههٔس ؾَههط ظههدم 
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 فافتنٌف هبهؿر وفهذفؽ ؾٚفقهء افهذي ذـهره أخقٕهٚ أبهق احلهٚرث وههذا ظهذ مًهٗوفٔت

ن ههذه افًهٚدات إمهر ؾٔٓهٚ أمهر واشهع، إٔهٚ ٚ أدري: أن بًض ادنٚيخ يَقفهقا: إإٔٚ م

ٜ مهـ ٍٕهس ادًهِّغ، أمهٚ أن تُهقن أؿقل بَقفف هذا فُـ بَٔد أ ٚ تُقن ظٚدة ٕٚبً

ظههههٚدة مًههههتقردة مههههـ افٍُههههٚر وشههههٌٌٓٚ هههههق اشههههتًامر افٍُههههٚر آشههههتًامر افههههقضْل أو 

 افٍُري ؾٓذا يٖ  هْٚ هذه افَٚظدة ا ٚمٜ أٓ وهل: خٚفٍقا ادؼـغ.

وـْههٝ  ًههٝ إحٚديههٞ افتههل جههٚءت يف هههذا افٌههٚب فههدظؿ ذط مههـ ذوط 

 ينهههههٌف فٌهههههٚس افٍُهههههٚر، حجهههههٚب ادهههههرأة حجهههههٚب ادهههههرأة ادًهههههِّٜ افهههههذي ههههههق أن ٓ

ًٚ ؾٔٓههٚ  ادًههِّٜ بههٛ أن ٓ ينههٌف فٌههٚس افٍُههٚر، ؾجًّههٝ يقمئههذ ٕحههق أربًههغ حههديث

كههذير افرشههقل ظِٔههف افًههالم ظههـ مقاؾَههٜ ادؼههـغ واحلههض ظههذ اههٚفٍتٓؿ، مههـ 

هههذه يُّههـ  شهههديْٚ خههٚفػ هههدي ادؼههـغ»ذفههؽ ؿقفههف يف بًههض مْٚشههؽ احلههٟ: 

 .شهديْٚ خٚفػ هدي ادؼـغ»فٍٜ ًٕٔٝ أن: اإلؾٚوٜ مـ ظرؾٚت أو مزد

 شهديْٚ خٚفػ ههدي ادؼهـغ»إذًا: هذه ٕيٚم حٔٚة ادًِؿ يف إمقر افًٚديٜ: 

فههههذفؽ مههههٚ أرؽههههٛ دًههههِؿ وبخٚصههههٜ إذا ـههههٚن مههههـ إخقإْههههٚ ضههههالب افًِههههؿ أن يتههههٖثر 

بههٕٚجقاء افتههل يًههٔش ؾٔٓههٚر ٕٕههف ٕخنههك أن ٓ يَههػ هههذا ظْههد حههد وفههق بقههء مههـ 

فتل وؿع ؾٔٓٚ بًهض مهـ ينهٚر إفهٔٓؿ بٚفٌْهٚن أ هؿ مهـ أههؾ افًِهؿ يف بًهض افتُويؾ ا

افٌالد اإلشالمٜٔ، مثالً: حِؼ افِحٜٔ ؿهد وجهد ظْهدٕٚ يف دمنهؼ ويف مكه ومنهٚيخ 

ن هههذه ظههٚدة إإزهههر يُّههـ تًرؾههقن أـثههرهؿ قَِههقا حلههٚهؿ وجههد ؾههٔٓؿ مههـ ؿههٚل: 

وجتهههٚهِقا إحٚديهههٞ وادًهههِؿ حهههر ؾٔٓهههٚ، وههههذه مهههٚ  هههٚ ظالؿهههٜ بٚفهههديـ وافًٌهههٚدة، 

 اخلٚصٜ افتل وردت بخهقص افِحٜٔ.

ؾٓهذا مههٚ أردت بٕٔٚههف بّْٚشههٌٜ افًههر يف افىرؿههٚت حههٚه افههرأس، ويًجٌْههل هبههذه 

ادْٚشهههٌٜ روايهههٜ ـْهههٝ ؿرأ هههٚ يف رشهههٚفٜ صهههٔخ اإلشهههالم ابهههـ تّٔٔهههٜ حجهههٚب ادهههرأة 
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ًٚ مهقٓه يههع حهٚه ا فهرأس وفٌٚشٓٚ يف افهالة ذـر أن ظٌد اهلل بـ ظّهر رأى ٕٚؾًه

ؾَٚل فف: أرأيٝ فق إٔؽ ذهٌٝ إػ أحد هٗٓء إمراء أتَٚبِهف أو تهذهٛ إفٔهف هُهذا 

حٚه افرأس ؿٚل: ٓ، ؿٚل: ؾٚهلل أحؼ أن يتزيـ فف، أظجٌتْل ؾًالً ههذه افروايهٜ وإن 

ـْٝ حتك ههذه افًهٚظٜ َل أظثهر ظهذ أصهؾ  هٚ يف افُتهٛ افتهل وؿٍهٝ ظِٔٓهٚ، وإن 

ًٚ إػ  افهذي ههق مقوهع افنهٚهد اجلهزءـٚن  مْٓهٚ مقجهقد يف شهْـ أع داود ومرؾقظه

مهههـ ـهههٚن فهههف إزار ورداء ؾِٔتهههزر »: ¢افرشهههقل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، وههههق ؿقفهههف 

هذه اجلِّٜ افتل جٚءت يف أثر ابـ ظّر افذي   شوفرتدي ؾ٘ن اهلل أحؼ أن يتزيـ فف

ًٚ إػ افٌْههل   ؾهه٘ن اهلل»: ¢ذـههره ابههـ تّٔٔههٜ مْهههقص ظِٔههف يف شههْـ أع داود مرؾقظهه

فُههـ ؾٚئههدة إثههر أ ههٚ جههٚءت يف افهههّٔؿ يًْههل: مثههٚل افههذي فههف  شأحههؼ أن يتههزيـ فههف

ظالؿٜ بٚفهالة حٚه افرأس، وهذه مًٖفٜ تُِؿ ؾٔٓٚ افٍَٓٚء ادتٖخرون وبخٚصهٜ 

ل: إذا ٕهقى اخلنهقع احلٍْٜٔ: مْٓؿ  ٓؿ مـه ؿٚه س، مْه ل: ٓ بٖه ٓؿ مـه ؿٚه ل: يُهره، مْه مـ ؿٚه

ًٚ مهع  تًَٔهدٕٚ فهف بدظٜه مـه افَهقل يف اإلشهالم أن يتَهرب إػ اهلل ظهز  ؾٓق أؾوؾ، وهذا ضًٌه

 . وجؾ بقء مٚ ؾًِف افرشقل ظِٔف افًالم وٓ حض ظِٔف

 ( 00: 27: 34/ 341) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ًٕههههؿ، شههههٗال نخههههر: حُههههؿ فههههٌس افٌْىِههههقن، أو افهههههالة يف افٌْىِههههقن،  افًههههٚئؾ:

 صخص يٌِس بْىِقن؟ خِػوحُؿ افهالة 

ًٚ، ههق فٌهٚس أورع افٌْىِقن  افنٔخ: ًٚ إشهالمٔ فف مهٌٔتٚن: إوػ إٔف فٔس فٌٚشه

ويُّـ أن َٕقل: مْٓهل، وفُهْٓؿ تٌٌِهٝ ظِهٔٓؿ ظهٚدا ؿ وأخالؿٓهؿ افهال إشهالمٜٔ 

ؾتٍْْقا يف تٍهٔؾ افٌْىِقن ـام تًري، وـؾ ـؿ شْٜ يىًِهقا فهؽ بّقوهٜ  تِهػ 

إػ ظٓههد ظههـ شههٚبَتٓٚ، هههذا مههـ زي افٍُههٚر وفههٔس مههـ زي ادًههِّغ، ادًههِّقن 

ؿريٛ ـٕٚقا يتنوفقن يًٌِقن افنوال افٍوٍٚض، هذه ادهٌٜٔ إوػ وهق إٔهف 

 مـ ظٚدات افٍُٚر وٓ بقز فًِِّّغ أن يتنٌٓقا بٚفٍُٚر.

وهْههههٚ ٓبههههد يل مههههـ افتههههذـر بقههههء ضٚدههههٚ يههههذـر بّثههههؾ هههههذه ادْٚشههههٌٜ، يَقفههههقن 

ب تتٌْىههؾ، ن افٌْىِههقن صههٚر فٌههٚس أممههل، ـههؾ إمههؿ وـههؾ افنههًقإبًوههٓؿ يَههقل: 

ؾَْقل: إن اؾسوْٚ أن إمهر ـهذفؽ وفهٔس ـهذفؽ، ٕٕهف ٓ يهزال يف ـثهر مهـ افهٌالد 

اإلشالمٜٔ قٚؾيقن ظذ افزي اإلشالمل وإن ـٕٚٝ  تِهػ مهـ صهُؾ إػ نخهر، 

ؾَْقل: هٛ أن إمر ـذفؽ، يًْل: صٚر فٌٚس ظٚم، هْٚ يٖ  حُهؿ ذظهل جديهد 

ًٚ ؾَههط بههٖٓ يتنهه ٌف بٚفٍُههٚر، بههؾ هههق مُِههػ بههٖن يتَهههد وهههق أن ادًههِؿ فههٔس مٍُِهه

اٚفٍٜ افٍُٚر، اٚفٍتٓؿ يف رء مٚ ؾٔف أي ضر فق ؾًِف ادًِؿ، فُـ مع ذفؽ 

يٌٌْل أن يتَهد اٚفٍٜ افُٚؾر، وافهدفٔؾ ظهذ ذفهؽ حهديٞ رائهع جهدًا، وههق ؿقفهف 

يًْههل: مههـ شههْٜ اهلل  شإن افٔٓههقد وافْهههٚرى ٓ يهههٌٌقن صههًقرهؿ ؾخههٚفٍقهؿ»: ¢
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ٌهٚده إٔهف ؾهرض افنهٔٛ ظهذ اإلًٕهٚن شهقاء ـهٚن ذـهرًا أو إٔثهك، مًهِاًم افُقٕٜٔ يف ظ

أو ـٚؾرًا، إذا بِهغ شهـ مًْٔهٜ  تِهػ مهـ بهالد إػ بهالد أخهرى ٓبهد مهٚ ييٓهر بٔهٚض 

ؿافنًر وهق افنٔٛ، ؾَد جتد  صهٚيٛ وجتهد ـهٚؾر هيهقدي أو ٕكهاين أو ـهٚؾر  مًِه

ٔهده مهـ إمهر رء مِحد صٚيٛ،  ع بْٔٓام افنٔٛ فٔس فهْع رء، وفق ـهٚن ب

خٚصٜ هٗٓء افٍُٚر مٚ صٚب أحد مْٓؿ أبدًا، ٕن افنٔٛ ظْهدهؿ بٌهٔض، أمهٚ ظْهد 

ادًِّغ ؾَهد ذـهر افرشهقل ظِٔهف افًهالم يف بًهض إحٚديهٞ أن افنهٔٛ يف وجهف 

 ادًِؿ ٕقر.

أو  مًِؿظذ ـؾ حٚل هذا ؾرض مـ اهلل ظذ افْٚس أن ينٌٔقا، دون تٍريؼ بغ 

ًِاًم ؿد صٚب وجٚره افُٚؾر صٚب مٚ َٕقل: هذا تنٌف هبهذا، ٕٕهف ـٚؾر، ؾ٘ذا رأيْٚ م

فههههٔس مههههـ ؾًِههههف، وإٕههههام هههههق مههههـ ؾًههههؾ رب افًههههٚدغ، مههههع ذفههههؽ ؿههههٚل ظِٔههههف افهههههالة 

 وافًالم: خٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى، اصٌٌقا صًقرـؿ ؾ٘ ؿ ٓ يهًٌقن.

ٌٔؾ إذًا: هبذا احلديٞ ووع فْٚ افرشقل ظِٔهف افًهالم ههذه افَٚظهدة ا ٚمهٜ يف شه

حههرص ادًههِّغ ظههذ أن قههٚؾيقا ظههذ صخهههٔتٓؿ ادًههِّٜ، حتههك يف رء ٓ 

يُِّقٕههف، فههق ـههٚن يِّههؽ أحههدهؿ مههٚ صههٚب ـههام ؿِْههٚ، فُههـ يِّههؽ افهههٌغ، ؾَٔههقل 

افرشقل ظِٔهف افًهالم فًِّهِؿ: اصهٌغ صهًرك  وخهٚفػ بهذفؽ افُهٚؾر مهـ افٔٓهقد أو 

ـِٓهههٚ، ٕحهههـ فهههٔس افْههههٚرى أو ؽهههرهؿ، ؾهههٚفٌْىِقن فهههق ؾروهههْٚ إٔهههف صهههٚع يف إمهههؿ 

ضوري ًٌِٕههف، بههؾ ضوري ٕتَهههد اٚفٍههٜ افُههٚؾر يف هههذا افٌِههٚس يُههقن فٌٚشههْٚ 

ؽهههر فٌٚشهههٓؿ، ههههذا ههههق افًٔهههٛ إول يف افٌْىِهههقن، وههههق إمهههٚ ادنهههٚهبٜ وإمهههٚ تهههرك 

 ادخٚفٍٜ، واوح إػ هْٚ؟

ؾٔف افًٔٛ افثٚين وهذا أهؿ بُثر جدًا، وهق إٔف قجؿ افًهقرة، وافٍُهٚر مهٚ ؾٔهف 

نداب، مههٚ ؾٔههف ظْههدهؿ بحههٞ اشههّف ظههقرة ادههرأة وظههقرة افرجههؾ، ـههؾ هههذه ظْههدهؿ 
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ؿ ؾٔههف فههف ؿٔههقد وذوط،  ٓؿ مههع مهٚه ؾٔههف مهـه تٌههديؾ وتٌٔههر، أمهٚه ادًهِه ٚء فًٔهٝه يف ديهْه إصهٔه

 .افًْٚء  ـ ظقرة، وافرجٚل  ؿ ظقرة، وإضٍٚل افهٌٚر  ؿ ظقرة.. إفخ

ًٚ افًهههقرة  ؾِهههام يِهههٌس ادًهههِؿ افٌْىهههٚل ؾٓهههق قجهههؿ افًهههقرة افههههٌرى بهههؾ وأحٕٔٚههه

افُزى، خٚصٜ إذا صذ رـع وشجد ؾْٓٚ تتجًد افًقرة افُزى، وهذا ٓ بهقز 

ؿيف ديههـ اإلشههالم، وفههذفؽ ؾٌٌْٔههل ظههذ ـههؾ  أن يٌههر هههذا افٌِههٚس إػ فٌههٚس  مًهِه

إشالمل، أول مٚ صٚع افٌْىهٚل ههذا بهغ ادًهِّغ وـهٕٚقا ٓ يزافهقن حريههغ ظهذ 

قا ظهههههذ افٌْىهههههٚل رء زائهههههد ظهههههذ افٌْىهههههٚل افتًّهههههؽ بهههههٚٔداب اإلشهههههالمٜٔ أدخِههههه

إجٌْههههههل، ؾجًِههههههقا مْههههههف مههههههٚ هههههههق يف افهههههههقرة بْىههههههٚل ويف ظههههههدم كجههههههٔؿ افًههههههقرة 

ـٚفنههوال، ـههٕٚقا ظْههدٕٚ يف افنههٚم يًههّق ٚ بههٚفٌْىِقن اإلؾرٕجههل، أو افٌْىِههقن فههف 

 اشؿ ثٚين إٔٚ ًٕٔتف: ادحُّع.

 إول اإلؾرٕجل. مداخِٜ:

مل شههّقه ادحُّههع، دههٚذا؟ ٕن إؾْديههٜ ًٕههؿ، وبًههديـ هههذا اإلشههال افنههٔخ:

افهههذيـ ـهههٕٚقا مهههقطٍغ يف ادحهههٚـؿ افؼهههظٜٔ ههههؿ أول مهههـ تنهههب إفهههٔٓؿ افًهههدوى 

بٚفتنههٌف بٚفٍُههٚر، فُههـ ٓ يههزال ظْههدهؿ ديههـ، خٚصههٜ ؾههٔام يتًِههؼ بٚفهههالة ؾههٖدخِقا 

 فٌِْىٚل تقشًٜ جًِقهٚ مٚذا يًّقهٚ؟

 بًِٚت. مداخِٜ:

ىهٚل ٓ يًهض ظهذ افٍخهذ وٓ ظهذ اإلفٔتهغ، بًِٚت، ؾحْٔئٍذ يهر افٌْ افنٔخ:

يُقن ظِٔف مثؾ افنوال، بس بدل مٚ يُهقن فهف دـهٜ فهف أزرار أمٚمٔهٜ، فُهـ ههذا مهع 

 افزمـ راح صٚر يف خز ـٚن، ؾٚٔن مٚ ترى إٓ هذه افٌْىِقٕٚت افؤَٜ.

 رجع مقوٜ هذا. مداخِٜ:

 رجع مقوٜ ًٕؿ. افنٔخ:
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 يٚ صٔخ ... مداخِٜ:

ًٚ إٔف ـؾ يقم رأيْٚ مقوهٜ ٕحهـ بْىِهقن يًهّقهٚ ظْهدٕٚ اٚفٍٚت ؿ افنٔخ: ِْٚ نٍٕ

ذفًههتقن، جههٚـؿ آشههؿ ... رء ؽريههٛ تَِههٚه هْههٚ وههٔؼ وكههٝ ظههريض أظههرض 

 مـ افنوال مـ ؾقق، يذهٛ ويٖ  هُذا.

 هوال مًُقس. مداخِٜ:

شٌحٚن اهلل، ههذا مهـ تالظهٛ افنهٔىٚن بٌْهل اإلًٕهٚن، ادًهِؿ بهٛ أن  افنٔخ:

ٔتف اإلشههالمٜٔ، إٔههٚ ؿِههٝ يف بًههض ادْٚشههٌٚت ـٓههذه ادْٚشههٌٜ قههٚؾظ ظههذ صخههه

ؿِٝ: ادًِؿ فهق ؾروهْٚ إٔهف افهتَط بىهٚئرة هِٔهقـٌس اديِهٜ ورمهل يف بهٚريس ورنه 

ؿافٍُههٚر ٓزم يَقفههقا: هههذا  ، ٕن زيههف جتِههػ ظههـ زي افٍُههٚر، أيههـ هههذا، افٔههقم مًهِه

ٜ مهثالً ـْهٚ ٕهرى ادًِّقن افذي ظْدهؿ رء مـ افزي اإلشالمل ـٚفٌالد افًًقدي

ًٚ، ـههٚن ظههرع صههٚر  ًٚ يرـٌههقا افىههٚئرة حتههك افًْههٚء وإذ تههرى يتٌههر افنههُؾ متٚمهه أحٕٔٚهه

إؾرٕجههل، ـههٚن مههٚ ؾٔههف ـراؾٔههٝ صههٚر ؾٔههف ـراؾٔههٝ، ـههٚن مههٚ ؾٔههف جٚـٔههٝ، ـههٚن واوههع 

ًٚ، هههذا إن  مههثالً .. وظَههٚل، أزافههف ـِههف وأصههٌح حههٚه افههرأس ـٖٕههف رجههؾ أجٌْههل متٚمهه

فٔهههقم ؾهههٕ٘ام يهههدل ظهههذ أن ادًهههِّغ افٔهههقم ٓ يًتهههزون دل ظهههذ رء ـهههام يَقفهههقن ا

بههديْٓؿ، هههذه مهههٌٜٔ افههدهر، ؾًههذ ادًههِّغ أن ئًههدوا ٕيههر ؿ إػ واؿًٓههؿ، وأن 

يًههقدوا إػ افًّههؾ بؼههيًٜ رهبههؿر ٕٕههف ٓ ٕجههٚة  ههؿ إٓ بههٚفًقدة إػ اإلشههالم ـههام 

، وروههٔتؿ إذا تٌههٚيًتؿ بٚفًْٔههٜ، وأخههذتؿ أذٕههٚب افٌَههر»جههٚء يف احلههديٞ افهههحٔح: 

بهههٚفزرع، وتهههرـتؿ اجلٓهههٚد يف شهههٌٔؾ اهلل شهههِط اهلل ظِهههُٔؿ ذًٓ ٓ يْزظهههف ظهههُْؿ حتهههك 

ؾًْههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يِّْٓههٚ رصههدٕٚ، وأن يًِّْههٚ ديههـ ربْههٚ،  شترجًههقا إػ ديههُْؿ

 وأن يِّْٓٚ افًّؾ بام ظِّْٚ، ًٕٖل اهلل ذفؽ.

 ( 00: 45: 09/   493) اهلدى والنور / 

 ( 00: 47: 02/   493) اهلدى والنور / 
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جههزاـؿ اهلل خههرا شههٗال أخههر متههك بههقز فًِّههِؿ أن يقاؾههؼ أهههؾ افٍُههر  افًههٚئؾ:

 يف هدهيؿ افيٚهر ؟ 

ِرَه ﴿إذا خق ظذ ًٍٕف افير وا الك ـام جٚء يف نيٜ شٚبَٜ  افنٔخ: ـْ ـْ ُأ ٓ  َم إِ

إِلياَمنِ  ـ  بِهٚه ههِئ َّ ٌُههُف ُمْى ِْ حلههديٞ افههذي يههذـر يف ـتههٚب ، وـههام جههٚء يف ا[317]النحرر   ﴾َوَؿ

افتقحٔههد حههديٞ افذبٚبههٜ وهههق ؽههر صههحٔح إٔههف ضٌِههقا مههـ ـههؾ مههـ افههرجِغ إٔههف يَههدم 

أيش وفق ذبٚبٜ ؾٖحد ٚ ؿدم ؾَتؾ وأخر ؿدم ؾدخؾ افْٚر ؾٓذا احلديٞ ٓ يههح 

ًٚ يتْههٚم مههع مٌههٚدئ ¢أوًٓ رؾًههف إػ افٌْههل  ، إٕههام هههق مقؿههقي ظههذ شههِامن، وثٕٚٔهه

حٔٞ إن ادُره ٓ يٗاخذ ظذ مهٚ أـهره ظِٔهف، ؾه٘ذا ـهٚن افرجهؾ افؼيًٜ وؿقاظدهٚ 

أخر افذي ؿدم ذبٚبٜ دخؾ افْٚر دهٚذا يهدخؾ افْهٚر وظهامر بهـ يهٚه ؿهٚل ظهـ افٌْهل 

ظِٔف افًالم هق شهٚحر ههق صهٚظر، ههق ـهذاب، ؾٓهذا ـٍهر وفُْهف ـٍهر فٍيهل، وفهٔس 

ظهههٚد أن يقاؾهههؼ بهههٚفٍُر افٌَِهههل ؾًهههذ، ههههذا يُّهههـ فًِّهههِؿ إذا اوهههىر ؽهههر بهههٚغ وٓ 

افُههٚؾر ظههذ صههُِف ظههذ هديههف ؾٓههق جههٚئز، وفُههـ ـههام يَههٚل يف افٍَههف افيههورات 

تٌهههههٔح ادحيهههههقرات، وفُهههههـ فهههههٔس ظهههههذ ههههههذا اإلضهههههالق ٕ هههههؿ ؿٔهههههدوهٚ بَهههههق ؿ 

ًٚ تردٕههٚ ؾتههٚوى أو أشههئِٜ مههـ اجلزائههر  وافيههورة تَههدر بَههدرهٚ، أن ـههؾ فِٔههٜ تَريٌهه

بههف وظههـ ظدائههف فًِّههِّغ ؾٖخههذ حٔههٞ احلههٚـؿ اجلزائههري أن، يًْههل ـؼهه ظههـ ٕٚ

ًٚ يٖخذوٕهههف إػ افًهههجـ  ًٚ مِتحٔههه يُْهههؾ بٚإلشهههالمٔغ،... ؾههههٚروا ـهههؾ مهههٚ يهههرون صهههٚب

وقَِههقن حلٔتههف إن َل قَِٓههٚ بًٍْههف، ؾتُههٚثرت إشههئِٜ مههـ هههٗٓء افنههٌٚب هههؾ 

بههههههقز  ههههههؿ أن قَِههههههقا ؾٖٕههههههٚ ـههههههٚن جههههههقاع ٓ بههههههقز أن كِههههههؼ حلٔتههههههؽ بًٍْههههههؽ 

ٚفٜ تُقن نثهاًم، أمهٚ كَِٓهٚ وتيٓهر أمهٚمٓؿ ـًٕ٘هٚن ؾِٔحَِقهٚ هؿ ٕٕف يف هذه احل

أورع أجٌْههل وفِخههالص مههـ مههٚذا مههـ افًههجـ، ضٔههٛ شههٔدٕٚ يقشههػ ظِٔههف افًههالم 

أمههههٚ أخههههذوُه وـٌِههههقُه وؽِِههههقُه  ﴾ؿههههٚل رع افًههههجـ أحههههٛ إيل  ممههههٚ يههههدظقْٕل إفٔههههف﴿
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 وحَِقا فف حلٔتف، هذا مُْر وٓ شٌٔؾ فالظساض ظِِٔف أبدًا، فًع أجٌتؽ.

ًٕؿ، ظْدي بٍْس ادقوقع يدظل ويزظؿ إٔف بهٚري أههؾ افٌٚضهؾ يف  ئؾ:افًٚ

شههٌٔؾ افههدظقة أو مهههِحٜ افههدظقة أو حتههك قَههؼ اتهههٚل مًٓههؿ بههٚرهيؿ ويتَههرب 

إفٔٓؿ يَقل إين أدظقهؿ، ومـ هذا افُالم، ؾٓؾ يف هذا افتٖويؾ يًْل ـذفؽ يًْل 

 بقز  فف ان بٚرهيؿ هذه ادجٚراة ؟

مـ ؿٚظدة افٔٓقد، افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ  وٓ بقز ههذا يف  حٚصٚ هلل، هذا افنٔخ:

 اإلشالم ـٔػ يُقن داظٜٔ فسشالم وهق جٚفػ اإلشالم .

ظهههع حًهههـ: صهههٔخْٚ يف رء مهههٚ أدري فًهههؾ اإلخهههقة يف اجلزائهههر ظهههذ ـثهههرة مهههٚ 

يتهههِقن بههؽ ؿههد ذـههروا فههؽ أو َل يههذـروا إٔههف ؿههد اصههدر هْههٚك ؿههٕٚقن خههٚص يّْههع 

 ِحٜٔ، وإظٍٚء افِحٜٔ، ؾٓؾ ذـر فؽ أحد.فٌس افثقب وإضالق اف

 ٓ، ـَٕٚقن، مٚ حدا ذـر يل بًد . افنٔخ:

ظههههع حًههههـ: ؿههههٚفقا يل أ ههههؿ ؿٌههههؾ يههههقمغ أو ثالثههههٜ اتهههههِقا  ؿههههٚفقا صههههدر ؿههههٕٚقن  

 رشّل هبذا افقء .

أظقذ بٚهلل، أظقذ بٚهلل، ٓ حقل وٓ ؿهقة إٓ بهٚهلل، ههذا مهـ نثهٚر اشهتًجٚل  افنٔخ:

 . إصٔٚء ؿٌؾ أوا ٚ

 .ظع حًـ: ؿد يٌِغ ادتٖين بًض حٚجتُف، وؿد يُقن  مع ادًتًجؾ افزفُؾ 

 اهلل أـز. إيف واهلل. افنٔخ:

وصههٔخْٚ جههزاه اهلل خههر دائههاًم  يتهههؾ بههف اجلزائريههقن ـههٚن يُههرر ظِههٔٓؿ  افًههٚئؾ:

ًٚ ؿٌهؾ أوإهف، ظقؿهٛ بحرمٕٚهف،  دائاًم دائاًم، افَٚظدة افٍَٜٓٔ ادًروؾٜ مـ تًجؾ صهٔئ

 رًا مٚ تُِؿ هبٚ فُـ شٌحٚن اهلل .يًْل ـث

 ( 00: 09: 39/   580) اهلدى والنور / 

 ( 00: 13: 30/   580) اهلدى والنور / 
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احلََٔهههٜ: أن يف طهههٚهرة ؾئًهههٜ جهههدًا يف افنهههٌٚب افْٚصهههع ٕراههههٚ يف ادًهههٚجد  

 وبخٚصٜ يف أيٚم اجلًّٜ.

دَههههقد ؾٔٓهههٚ مهههـ ـهههؾ ٓ أريهههد أن أتُِهههؿ ظهههـ إؿّنهههٜ ادزرـنهههٜ  ادزخرؾهههٜ ا

فهههقنر ٕٕهههف ههههذا وإن ـهههٚن ٓ ٕروهههٚه بههههقرة ظٚمهههٜ، فُهههـ ٓ ٕدٕهههدن حقفهههفر ٕٕهههف مهههـ 

إمقر اجلٚئزة، فُْل أريد أن أتُِؿ ظـ افَّهٚن ذات افهقر، وـهؾ يهقم افٍُهٚر 

ٜ جديههدة، مههـ أيههٚم وههديههؾ جديههد ومققيٌزوْٕههٚ يف ظَههر دارٕههٚ، ـههؾ يههقم بًٌٔثههقا فْههٚ م

دي يهههههع مههههٚ يف صههههقرة، فُههههـ افٍُههههٚر هههههٗٓء يهههه بههههغ  صههههٚبؿريههههٛ صههههٌؾ بههههٚيل

إخٌٚث، ـٖ ؿ يًْل ئُدوْٕٚ حتك يف إفًٌٜ افتل يرشِق ٚ إفْٔٚ، مٚ يف شهقى 

أؿههالم زرق هٔههؽ، أصههُٚل وأفههقان وبًههديـ مههٚ تنههقي ؽههره صههٚر ـٔههػ؟ صههِٔٛ، 

بًّّٔههقا إصههُٚل إؿههالم هههذه بًههديـ صههِٔٛ، يًْههل يريههدوا يّقهههقا ظههذ افْههٚس 

افنيًٜ مٚ ؾٔٓٚ رء، فُـ فق مٚ تتٖمؾ ؾٔٓٚ تنهقي يف صهٌِٚن ؾًهالً،  افْيرة مٚذا؟

وتههع وافهههِٔٛ أمٚمههؽ دهٚذا؟ ٕٕههف افنههٚب واؿههػ أمٚمهؽ يهههع بههغ يههدي اهلل، 

ؾُْٝ أريد أن أتُِؿ ظـ افَّهٚن افذي ؾٔٓٚ صقر وخّٜ يف افههدر يف افيٓهر، 

 ورأيْٚ بًض ادقديالت يف اجلقإٛ إػ نخره!.

ًٚ هٗٓء ي نبهٚؤهؿ ههؿ افهذيـ يهدؾًقن أؿهؾ  –ـهام ؿِْهٚ  –ًْل ادًٗول ظهْٓؿ ضًٌ

إمههقال افتههل ينههسون هبههٚ هههذه إفًٌههٜ إن ـههٚن فههٔس أبههٚء وإمٓههٚت هههؿ افههذيـ 

ينسون مٌٚذة هذه إفًٌٜ إن ـٚن وإٔٚ أظتَد إٔف يف ـثهر مهـ إحٔهٚن ههؿ افهذيـ 
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د، ثؿ ههؿ يًروهقا ظهذ يًرون مع إوٓد وينسون هذه افَّهٚن  ٗٓء إوٓ

إوٓد هذا افَّٔص يًجٌؽ؟ ٓ، ههذه مهٚ أظجٌْهل إيهف ـٔهػ إذا رأى صهقرة تٖخهذ 

بًَِف يٌٚرـقا فف ؾٔٓٚ،  ذا بٛ أن تٖخذوا حهذرـؿ، وبهٛ أن تًِّهقا أضٍهٚفُؿ 

وأوٓدـههههؿ أن يًٌِههههقا إفًٌههههٜ افًههههٚذجٜ، أي: افِههههقن افقاحههههد إػ نخههههره، فُههههـ مههههٚ 

ظهههـ إٔهههف ٓ ذي يِٓهههل اإلًٕهههٚن يف صهههالتف ؾوهههالً يُهههقن افزخهههري ههههذا مزخهههري افههه

ٚن مهقرة صقر حمرمٜ يف اإلشالم ٓ شٔام إذا ـٕٚهٝ بقز أن تُقن هذه افَّه

صهههقرة متثهههؾ ؾتهههٚة، متثهههؾ متزجهههٜ، متثهههؾ رؿٚصهههٜ تهههرؿص وٕحهههق ذفهههؽ، ههههذه أذواق 

افٍُهههٚر افههههذيـ أمرٕههههٚ اهلل ظههههز وجههههؾ يف افَههههرنن افُههههريؿ بههههٖن َٕههههٚتِٓؿ وإذا بْههههٚ ٕحههههـ 

 وٚظتٓؿ، وٕتنٌف بٖفًٌتٓؿ، هذه ذـرى وافذـرى تٍْع ادٗمْغ.ًٕتٌوع ب

صٔخْٚ مًيؿ افُتٚبٚت مرة ؿرأ ٚ مـ تَريهر صهحٍل مًيهؿ افُتٚبهٚت  مداخِٜ:

 ـِامت ؽر.

 ذيٍٜ. افنٔخ:

 ؽر ذيٍٜ. مداخِٜ:

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٚ تَرير  مداخِٜ: د ظـ افدؾٚتر افتهل تهٖ  مهـ بهالوأمس يف اجلريدة ـٚن ؾٔف أيو

وـههذا، يَههقل فههؽ: هههذه افههدؾٚتر وبًههض افُتههٛ ظِٔٓههٚ ـِههامت ٓ أخالؿٔههٜ وٓ  بههره

 تربقيٜ تًٚل ـذا واظّؾ ـذا وشقي ـذا.

 اهلل أـز. افنٔخ:

ًٕههؿ، ؾٓههؿ يىرحههقا يًْههل ادنههُِٜ ظههذ وزارة افسبٔههٜ إٔههف حتههك تُههقن  مداخِههٜ:

 وزارة افسبٜٔ هذا يف افسبٜٔ.



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

733 

 ؿقة إٓ بٚهلل. اهلل ادًتًٚن وٓ حقل وٓ افنٔخ:

ًٚ بغ افيٚهر وافٌٚضـ، وإٔف إذا صِح افيٚهر صِح افٌهٚضـ، وإذا إ ن هْٚك ارتٌٚض

ؾ ظجٔهههٛ، ظٍهههقًا فهههٔس تٍهههٚؤل، تهههرابط ُظههه صهههِح افٌهههٚضـ صهههِح افيهههٚهر، ؾٌٔهههْٓام تٍٚ

 ظجٔٛ جدًا، ًٕؿ.

وفههذفؽ ؾ٘صههالح افيههقاهر مههـ إصههالح افٌههقاضـ، إصههالح افيههقاهر، و ههذا جتههد 

جهههٚء يف بًهههض إحٚديهههٞ جتِهههػ ظهههـ ههههدي ادهههٗمْغ  أن ههههدي ادؼهههـغ ـهههام

مْىَِٓؿ يف حٔٚ ؿ، يف مٚفًٓؿ يف دخهق ؿ يف خهروجٓؿ يف فَهٚئٓؿ بًوهٓؿ 

فهًٌض حًههٌُؿ مههـ ذفهؽ: كٔههٜ بًوههٓؿ فههًٌض بٕٚٓحْهٚء، أو برؾههع افًٌَههٜ، وٕحههق 

ذفؽ مـ افتٍُِٚت افتل ؿٚمٝ ظِٔٓٚ حٔٚة إظٚجؿ مهـ ؿٌهؾ، ؾٓهذه ـِّهٜ إظهٚجؿ 

أضَِٝ يراد هبٚ ؽر ادًهِّغ، ـهام أن ظْهد إظهٚجؿ ادًهِّغ اشهتًامل افتل إذا 

مًٚـس فف، إذا أضِؼ ظْدهؿ افًرب ؾٚدراد هبؿ: ادًِّقن خالي افًرب افهذيـ 

 يزظّقن أ ؿ يدظقن إػ افَقمٜٔ افًربٜٔ، اهلل أـز، مٍٚرؿٚت ظجٌٜٔ جدًا.

رب إذا ؿٚل ؾالن ظرع إظٚجؿ إذا ؿٚفقا ؾالن ظرع يًْل مًِؿ ظرع، أمٚ افً

 شقاًء ـٚن ٕكاين وإٓ هيقدي وإٓ ٓ ديْل ظرب وإتٓك إمر.

ؾٕٚظٚجؿ ـٕٚقا مـ ؿٌؾ يىِهؼ ظهذ مهـ فهٔس مًهِاًم، وفهذفؽ ؿهٚل ظِٔهف افًهالم 

صذ ذات يقم بٖصحٚبف صالة افيٓهر، وههق جهٚفس،  ¢يف احلديٞ افذي ؾٔف إٔف 

ًٚ ؾٖصهٚر إفهٔٓؿ أن اجًِهقا، ؾجًِهقا دهٚ شهِؿ ؿهٚل:  ؾَٚم مهع أصهحٚبف مهـ خٍِهف ؿٔٚمه

ًٚ ؾًههههؾ ؾههههٚرس بًيامئٓههههٚ يَقمههههقن ظههههذ رؤوشههههٓؿ وهههههؿ » إن ـههههدتؿ أن تًٍِههههقا نٍٕهههه

جٚفًهههقن، إٕهههام جًهههؾ اإلمهههٚم فٔهههٗتؿ بهههف ؾههه٘ذا ـهههز ؾُهههزوا، وإذا رـهههع ؾهههٚرـًقا، وإذا 

 ًٚ ًٚ ؾهههِقا جِقشهه ًٚ، وإذا صههذ جٚفًه شهجد ؾٚشههجدوا، وإذا صهذ ؿههٚئاًم ؾهههِقا ؿٔٚمه

 .شأ ًغ
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بٚدًِّغ مـ حٔٞ إٔف بٛ ظِٔٓؿ أن  ¢ذا احلديٞ اهتامم افرشقل ؾٍل ه

قههٚؾيقا ظههذ صخهههٔتٓؿ ادًههِّٜ، وأن يتّٔههزوا ؾٔٓههٚ ظههـ إظههٚجؿ أي: افٍُهههٚر 

ًٚ إصههؾ ؾٔههف إٔههف رـههـ  حتههك يف افهههالة، حتههك فههق أدى هبههؿ إػ ذفههؽ أن يسـههقا رـْهه

ظهههٚجؿ مهههـ حٔهههٞ أي: افههههالة ؾسبىهههٚل ههههذه افيهههٚهرة افقثْٔهههٜ افتهههل ـهههٚن ظِٔٓهههٚ إ

ًٚ ٓ ؾهرق  يَقمقن ظذ رؤوشٓؿ وهؿ ؿٔهٚم، ؿهٚل  هؿ: اجًِهقا، مهع إْٔهٚ ًِٕهؿ  ًٔه

بههغ ظههَٚل وؽههر ظههَٚل، ومثَههػ وؽههر مثَههػ افٍههرق اجلههقهري بههغ طههٚهرة إظههٚجؿ 

افههههذيـ يَقمههههقن ظههههذ رؤوس مِههههقـٓؿ، وطههههٚهرة ؿٔههههٚم أصههههحٚب افرشههههقل خِههههػ 

إٕهههههام يَههههههدون بَٔهههههٚمٓؿ رب افرشهههههقل يف افههههههالة حٔهههههٞ أ هههههؿ ؿهههههٚمقا هلل ؿهههههٕٚتغ، 

ًٚ ظهههذ افَهههٚئّغ خٍِهههف،  ¢افًهههٚدغ، وحٔهههٞ أن افٌْهههل  مهههٚ جِهههس متُهههزًا متًجرؾههه

وإٕههام جِههس موههىرًا مههع هههٚتغ افٍههٚرؿتغ افٌُرتههغ بههغ طههٚهرة ادًههِّغ خِههػ 

ٓ تتنٌٓقا يف افهالة ٓ »افرشقل، وطٚهرة إظٚجؿ خِػ مِقـٓؿ مع ذفؽ ؿٚل: 

ًٚ أ ًغ تَقمقا خٍِل اجًِقا، وإذا ًٚ ؾهِقا جِقش  .شصذ جٚفً

افقاؿهع: أن حٔٚتْهٚ ومٚفًهْٚ ـِٓهٚ بحٚجهٜ إػ تىٌٔهؼ، مْٓهٚ: إٔهف افٌُْٚيهٚت ههذه 

ههه افُهههراد صهههًْٝ  هههؿ، وٕحهههـ ؿَ  ن أحهههدهؿ بِهههس ـهههٚإلمزاضقر إدٕٚهؿ حٔهههٞ ِ 

 يًْل يرى حٚفف مًتُز.

 (  00: 46: 39/ 626) اهلدى والنور / 

 (  00: 50: 29/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 51: 26/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 52: 08/ 626) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

جهههزاك اهلل خهههر، يهههٚ صهههٔخ فهههق ترتهههٛ ظّهههؾ.. ؿهههد تَهههدمٝ فًّهههؾ مًهههغ  مداخِهههٜ:

وتىِهههٛ مْهههل افًّهههؾ أين إٔهههزع ههههذه ادالبهههس وأفهههٌس بْىهههٚل وؿّهههٔص، ههههؾ يًْهههل 

 أتَدم  ذا افًّؾ؟

ٕن هههذا افٌِههٚس افههذي ابههتع بههف افنههٌٚب ادًههِؿ ٕحههـ مههٚ ْٕهههح هبههذار  افنههٔخ:

ًٚ، إوهٚؾٜ إػ ذفهؽ أن اهلل ظهز وجهؾ يَهقل:  ًٚ إشهالمٔ ـْ َيت هِؼ اهلل َ ﴿افٔقم فهٔس فٌٚشه َومَه

ْؾ َفُف َاَْرًجٚ  ًَ ُٛ * َبْ
ًِ تَ ُٞ ٓ َقْ ـْ َحْٔ ، وـِام اتَك ادًِؿ [1]الطالق ﴾َوَيْرُزْؿُف ِم

ًُهههس بهههٚفًُس، وؿهههد ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة ربهههف ـِهههام ـهههٚن رزؿهههف أحهههؾ وأضٔهههٛ، واف

ًٚ فهـ متهقت حتهك »وافًالم يف احلديٞ افهحٔح:  يٚ أهيٚ افْهٚس اتَهقا اهلل ؾه٘ن ًٍٕه

، ههذا شتًتُّؾ رزؿٓٚ وأجِٓهٚ، ؾهٖ ِقا يف افىِهٛ ؾهٕ٘ام ظْهد اهلل ٓ يْهٚل بهٚحلرام

 هق اجلقاب.

 جزاـؿ اهلل خر. مداخِٜ:

 وإيٚك. افنٔخ:

 (  00: 31: 15/ 806) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

 .شإن هذا مـ فٌٚس افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ »

 بقب ظِٔف اإلمٚم بَقفف : افْٓل ظـ فٌٚس افٍُٚر. ثؿ ؿٚل:

( و ابهههههـ شهههههًد  777و  703و  707/  7( و أمحهههههد )  733/  0رواه مًهههههِؿ ) 

مـ ضرق ظـ هنٚم افدشتقائل ظـ قٔك بهـ أع ـثهر حهدثْل حمّهد  ( 705/ 3)

أن ابـ مًدان أخزه أن جٌر بـ ٍٕر أخزه ظـ ظٌد اهلل بهـ  إبراهٔؿ بـ احلٚرث بـ

 رأى ظِٔف ثقبٔف مًهٍريـ ؾَٚل : ؾذـره. ¢ظّرو أن رشقل اهلل 

ثؿ ؿهٚل: و يف احلهديٞ دفٔهؾ ظهذ إٔهف ٓ بهقز فًِّهِؿ أن يِهٌس فٌهٚس افٍُهٚر 

ًٚ  ٓٚ ؿًامً ـْٝ ؿد  ًٝ مْ ،و إحٚديٞ يف ذفؽ ـثرة ،وأن يتزيٚ بزهيؿ ممهٚ  ضٌٔ

ّٜحجههٚب ادههرأة »و أودظتٓههٚ يف ـتههٚع  ،ورد يف اتِههػ أبههقاب افؼههيًٜ  ،شادًهِه

ر يف  ،ؾراجًٓٚ ؾ٘ ٚ مّٜٓ ف بٚفٍُٚه خٚصٜ و إٔف ؿد صٚع يف ـثر مـ افٌالد اإلشالمٜٔ افتنٌه

الد  دا ؿ حتههههك ؾههههرض رء مهههـه ذفههههؽ ظههههذ اجلْههههقد يف ـههههؾ أو جههههؾ افهههٌه أفًٌههههتٓؿ و ظهههٚه

ر ،قهؿ افًٌَهٜهؾٖفًٌهه ،اإلشههالمٜٔ س ينهًه ن يف ذفههؽ أدٕههك اٚفٍهٜه  حتههك َل يًههد أـثههر افْهٚه بهٖه

 . ؾٕ٘ٚ هلل و إٕٚ إفٔف راجًقن ،فِؼيًٜ اإلشالمٜٔ

 .(281-4/280الصحيحة )
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 ق عيد الطعاوسَُّفُ باللفاز بالَتبَُّػالَت

 :¢ؿٚل رشقل اهلل 

ٓ  و ،إذا ضًههؿ أحههدـؿ ؾًههَىٝ فَّتههف مههـ يههده ؾِههّٔط مههٚ رابههف مْٓههٚ و فٔىًّٓههٚ»

ؾه٘ن افرجهؾ ٓ يهدري يف  ،فِنٔىٚن و ٓ يًّح يده بٚدْديؾ حتك يًِهؼ يهده يدظٓٚ

ؾ٘ن افنٔىٚن يرصد افْهٚس ه أو اإلًٕهٚن ه ظهذ ـهؾ رء حتهك  ،يٌٚرك اهلل أي ضًٚمف

ؾههه٘ن يف نخهههر  ،أو ضًٚمهههف و ٓ يرؾهههع افههههحٍٜ حتهههك يًَِٓهههٚ أو يًَِٓهههٚ ظْهههد مىًّهههف

 .شافىًٚم افزـٜ

 :يؿٚل اإلمٚمق

مهـ ادًهِّغ افٔهقم و بخٚصهٜ أوفئهؽ  اً مـ ادٗشػ حَٚ أن ترى ـثهر ؿِٝ : و

َ  -تههٖثروا بٚفًههٚدات افٌربٔههٜ و افتَٚفٔههد إوربٔههٜ  افههذيـ هه ؿههد مَت ـ افنههٔىٚن مههـ شههٌِف ُ 

و مههههٚ ذاك إٓ جلِٓٓههههؿ  ،مههههـ أمههههقا ؿ فههههٔس ظههههدوإٚ بههههؾ بّحههههض اختٔههههٚرهؿ ؿًههههام

 ضًههٚمٓؿ ظههذ مقائههدهؿ، أفًههٝ تههراهؿ يتٍرؿههقن يف ،إ ههٚٓ مههْٓؿ إيٚهههٚ بٚفًههْٜ، أو

ٓ ينهٚرـف ؾٔهف  ،يف صهحـ خهٚص -دون ضورة  -مهْٓؿ يٖـهؾ فقحهده  وـؾ واحد

( . و ـهذفؽ إذا شهَىٝ  003خالؾٚ فِحديٞ افًٚبؼ )  ،بٚجلْٛ ظذ إؿؾ جٚره

ؿههد و ،ِٓههٚؾٕ٘ههف يسؾههع ظههـ أن يتْٚو ههٚ و يّههٔط إذى ظْٓههٚ و يٖـ ،افَِّههٜ مههـ أحههدهؿ

ادتًٍِهههٍغ مهههـ ٓ بٔهههز ذفهههؽ بهههزظؿ أ هههٚ تِقثهههٝ  ادتًهههٚدغ و يقجهههد ؾهههٔٓؿ مهههـ

 ؾِههّٔط مههٚ»:  ¢بههٚجلراثٔؿ وادُٔروبههٚت ! ضبههٚ مْههف يف صههدر احلههديٞ إذ يَههقل 

  هههؿ ٓ يًَِهههقن أصهههٚبًٓؿ بهههؾ إنإ. ثههؿ شرابههف مْٓهههٚ و فٔىًّٓهههٚ و ٓ يهههدظٓٚ فِنهههٔىٚن
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و فههذفؽ ا ههذوا  ،افُثههريـ مههْٓؿ يًتههزون ذفههؽ ؿِههٜ ذوق و إخههالل بههُداب افىًههٚم

ؾهههال  ،مقائهههدهؿ مْٚديهههؾ مهههـ افهههقرق اخلٍٔهههػ افْنهههٚي ادًهههروي بهههه ) ـِٔهههُْس ( يف

بهههؾ و ظهههذ صهههٍتٔف إٓ بهههٚدر إػ  ،بهههد صهههٔئٚ مهههـ افزهقمهههٜ يف أصهههٚبًف يُههٚد أحهههدهؿ

، أي فًهؼ مهٚ ظِٔٓهٚ ، خالؾٚ فْص احلديٞ. و أمٚ فًؼ افههحٍٜمًح ذفؽ بٚدْديؾ

و يًْهههٌقن ؾٚظِهههف إػ  ،نؾههه٘ ؿ يًهههتٓجْقٕف ؽٚيهههٜ آشهههتٓجٚ ،فىًهههٚم بٕٚصهههٚبعمهههـ ا

و ٓ ظجهههٛ يف ذفهههؽ مهههـ افهههذيـ َل يًهههًّقا هبهههذا  ،افىًهههٚم افٌخهههؾ أو افؼهههاهٜ يف

و ههؿ  ،وإٕام افًجٛ مـ افذيـ يًٚيرو ؿ و يداهْق ؿ ،احلديٞ ؾٓؿ بف جٚهِقن

ثههؿ جتههدهؿ  ًٔههٚ ؿههد أ ًههقا ظههذ افنههُقى مههـ ارتٍههٚع افزـههٜ مههـ  بههف ظههٚدقن .

و ٓ يدرون أن افًهٌٛ يف ذفهؽ  ،مقشًٚ ؾٔٓٚ ظِٔٓؿ مٓام ـٚن ،رواتٌٓؿ و أرزاؿٓؿ

يف أشهههٚفٔٛ  ،و تَِٔهههدهؿ ٕظهههداء ديهههْٓؿ ،اتٌهههٚع شهههْٜ ٌٕهههٔٓؿ إٕهههام ههههق إظراوهههٓؿ ظهههـ

 حٔٚ ؿ و مًٚصٓؿ .

إذا  يهٚ أهيهٚ افهذيـ نمْهقا اشهتجٌٔقا هلل و فِرشهقل﴿ؾٚفًْٜ افًْٜ أهيٚ ادًهِّقن ! 

 .﴾كؼون  رء و ؿٌِف و إٔف إفٔفدظٚـؿ دٚ قُٔٔؿ و اظِّقا أن اهلل ققل بغ اد

 .(395-3/393الصحيحة )
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 تػبُ اليطاء باللافسات

 بٚفًٌْٜ ٓختٔٚر بًض افًٍٚتغ بٚفًٌْٜ فًِْٚء. افًٚئؾ:

ٓ صههؽ ... مههٚ دام أ ههؿ يَهههدن أن يًٌِههـ فٌههٚس افُههٚؾرات ؾٓههق تنههٌف  افنههٔخ:

ة ادًهِّٜ، مْٓل ظْف يف أحٚديٞ ـثرة ـام ـْٚ  ًْٚهٚ يف ـتهٚب: حجهٚب ادهرأ

 هذا ٓ بقز ٓ فِرجٚل وٓ فًِْٚء أن يتَهدوا افتزيـ بٌِٚس افٍُٚر.

 ( 00: 02: 55/ 301) اهلدى والنور /
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 حله لبظ البيطلوٌ

  ؟افٌْىِقنحُؿ فٌس صٔخ مٚ  مداخِٜ:

افٌْىِهههقن ههههق مهههـ ادههههٚئٛ افتهههل أصهههٚبٝ ادًهههِّغ يف ههههذا افزمهههٚن  افنهههٔخ:

 ؿ بًهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ إفٔٓهههٚ، وتٌْهههل بًهههض بًهههٌٛ ؽهههزو افٍُهههٚر فهههٌالدهؿ وإتٔهههٚ

ٚ فُْهل أؿهقل ب٘بهٚز: إن فهٌس افٌْىِهقن ؾٔهف  ادًِّغ  ٚ، وهذا بحهٞ يىهقل أيوًه

 نؾتٚن اثْتٚن:

إوػ: أ ٚ كجؿ افًقرة وبخٚصٜ بٚفًٌْٜ فِّهِغ افذيـ ٓ يًٌِقن افٌِٚس 

ؾ ومهٚ بٔهْٓام يف افىقيؾ افذي يًس مٚ قجّف افٌْىِقن مـ افًهقرة مهـ إفٔتهغ، به

افًهههجدتغ، وهههههذا أمههههر منهههٚهد مههههع إشههههػ ٓ شهههٔام يف صههههالة اجلامظههههٜ ؾًٔههههجد 

اإلًٕهههههٚن ؾهههههرى أمٚمهههههف رجهههههاًل مٌهههههْىاًل إن صهههههح افتًٌهههههر ؾٔجهههههد هْهههههٚك افٍَِتهههههغ مهههههـ 

بٔهههْٓام.. مهههٚ ههههق أشهههقأ مهههـ ذفهههؽ، ههههذه أؾهههٜ  أافٍخهههذيـ، بهههؾ ؿهههد بهههد مهههٚ ههههق أشهههق

ز فِرجههؾ ؾوههاًل ظههـ ادههرأة أن يِههٌس إوػ، أن افٌْىِههقن قجههؿ افًههقرة وٓ بههق

 أو تٌِس مـ افٌِٚس مٚ قجؿ ظقرتف أو ظقر ٚ.

 وهذا ـْٝ ممٚ ؾهِٝ افَقل ؾٔف يف ـتٚع: حجٚب ادرأة ادًِّٜ.

وأؾٜ إخرى: أ ٚ مـ فٌٚس افٍُٚر وَل يُـ فٌٚس افٌْىِقن أبهًدا ... يف ـهؾ 

بًثهٝ »إٔهف ؿهٚل:  ¢فٌْهل هذه افَرون افىقيِٜ مـ فٌٚس ادًِّغ، وؿد ثٌٝ ظهـ ا

بههغ يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل كههٝ 
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طههؾ رحمههل، وجًههؾ افههذل وافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههري، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق 

جههٚء إفٔههف رجههؾ ؾًههِؿ ظِٔههف ؾَههٚل فههف:  ¢وجههٚء يف صههحٔح مًههِؿ أن افٌْههل   شمههْٓؿ

ؽ بههٛ ظههذ ـههؾ مًههِؿ ابههتع بٌِههٚس وفههذف شهههذه مههـ ثٔههٚب افٍُههٚر ؾههال تًٌِههٓٚ»

افٌْىِههقن ٕمههر مههٚ أن يتخههذ مههـ ؾقؿههف جٚـٔههٝ ضقيههؾ أصههٌف بههام يًٍِههف بًههض إخقإْههٚ 

افٌٚـًهههتٕٚٔغ أو ا ْههههقد مههههـ افَّههههٔص افىقيهههؾ افههههذي يهههههؾ إػ افههههرـٌتغ، هههههذا يف 

 افقاؿع ممٚ جٍػ مـ كجٔؿ افٌْىِقن فًقرة ادًِؿ.

 (00:24:19/ 2 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ٍل ازتداء البيطال  

 مً التػبُ باللفاز؟

هؾ ارتداء افٌْىٚل تنٌف يف افٍُٚر، ويدخؾ ؾٚظِهف بهٚفٍُر، ومهٚ حُهؿ  مداخِٜ:

 افهالة يف افٌْىٚل.

ٓ صههؽ إٔههف تنههٌف بٚفٍُههٚر، فُْههف افٌْىههٚل هههذا ـههام تًههزون ؾٔههف منههُِٜ  افنههٔخ:

نهٌف ؾهذفؽ يٍُهل أخرى، ٕن افتنهٌف بٚفٍُهٚر فهق َل يُهـ هْهٚك حميهقر نخهر إٓ افت

ومهههـ تنههٌف بَهههقم ؾٓهههق »يف افْٓههل ظْهههف فَقفههف ظِٔهههف افًهههالم يف احلههديٞ ادًهههروي: 

 .شمْٓؿ

 .شهذه مـ فٌٚس افٍُٚر ؾال تًٌِٓٚ»وؿقفف: رجؾ رنه ؿد فٌس فٌٚس افٍُٚر: 

ؾٚفٌْىهههٚل ؾٔهههف منهههُِٜ أخهههرى بهههٛ ظهههذ إخقإْهههٚ ادِتهههزمغ مًْهههٚ ذيًهههٜ ربْهههٚ 

ظِهههٔٓؿ أن يْتٌٓهههقا إػ أن يف منهههُِٜ شهههٔئٜ ، بهههٛ ¢تٌهههٚرك وتًهههٚػ، وشهههْٜ ٌْٕٔهههٚ 

جهدًا وهههل أن افٌْىههٚل يههػ افًههقرة، ويهههٍٓٚ أـثهر مههٚ يُههقن افقصهػ افٌَههٔح  ههٚ، 

حٔههْام يَههػ ادًههِؿ ادتٌْىههؾ يهههع ويرـههع وشههجد، ؾتههتحجؿ ظقرتههف ؾههال بههقز 

 دًِؿ أن يتٌْىؾ وبخٚصٜ حغ مٚ يريد أن يَػ بغ يدي اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

 قء يذـر.هذا وافقء بٚف

فَد ؾنْك يف هذا افًك بغ أبْٚء أبٚء، اؿقل أبْٚء أبٚء ٕن فمبهٚء هْهٚ حههٜ 

ص، ذات افهههقر يف افهههدر  ُّ َُ مههـ افُههالم، ؾنههك بههغ أبْههٚء أبههٚء، أن يتَّهههقا بههٚف
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أو يف افيٓر، وؾُثرًا مٚ َٕػ ٕهع  ٚظهٜ ويتٍهؼ أن أمٚمْهٚ يف افههػ إول أو 

ٚب مٚ صٚء اهلل ظِٔف يهع، صٚب يف مَتٌؾ افًّهر، وفُهـ افثٚين أو أو إػ أخره ص

صقرة افوٌع أمٚمل يف طٓره، صقرة إشد، وذًا مـ ذفؽ صقرة ادرأة افْٚـنٜ 

 صًرهٚ، وهق يهع وإٔٚ أصع مثِف.

ـُِهؿ راع، وـُِهؿ مًهئقل ظهـ رظٔتهف، ؾٚفرجهؾ »ؾٚٔبٚء ـهام ؿهٚل ظِٔهف افًهالم:

 .شول ظـ رظٔتفًٗراٍع وهق م

فمبٚء أن ينسوا هذه إفًٌٜ افَّهٚن ذات افهقر، شقاء ـٕٚهٝ يف  ؾال بقز

افههههدر أو يف افيٓهههر، ٕن ههههذه افههههقر أوًٓ متْهههع مهههـ دخهههقل ادالئُهههٜ يف بٔهههقت 

 أصحٚهبٚ، ثؿ يف افٌٔقت افتل يرتٚدهٚ هٗٓء ادتًٌِقن هبذه افهقر ادحرمٜ.

يًهتٌَِقن ههذه ثؿ تٖ  أؿٌح صقرة حْٔام يَقم هذا افنٚب يهع وخٍِف ٕهٚس 

 افهقرة، وهل حمرمٜ وبخٚصٜ إذا ـٕٚٝ صقرة امرأة متزجٜ بزيْتٓٚ ًٕؿ.

 ( 00: 17: 13/ 229) اهلدى والنور /
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 ظ الطاعة يف اليطاز ْبٍل ُل 

 مً التػبُ باللفاز؟

ـهههههٚن يِهههههٌس اخلهههههٚتؿ يف  ¢ههههههؾ ثٌهههههٝ أن افٌْهههههل  افًهههههٗال:يف ٍٕهههههس  افًهههههٗال:

 افنامل؟

 ؾٔٓٚ ـِٔٓام. افنٔخ:

 أي ًٕؿ، ؾال ٕٖخذ هذا يف افًٚظٜ. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 افًٚظٜ مٚ ًٌِٕٓٚ ظذ افًٔٚر بْٚء ظذ احلديٞ... مداخِٜ:

ٓ تًٌِٓٚ بٚفًٔٚر تتنٌف بٚفٍُٚر، وافرشقل ظِٔف افًالم  ك ظـ افتنٌف  افنٔخ:

بٚفٍُههههٚر، ويف مههههٚ هههههق أدق مههههـ ذفههههؽ ـههههٚن قههههٛ اٚفٍههههٜ افٍُههههٚر، ؾٚفتنههههٌف رء، 

فٍُههٚر افًههٚظٜ أتههٝ مههـ ظْههدهؿ فُههـ ٓ يًههتًِّق ٚ إٓ بٚفٔههد وادخٚفٍههٜ رء، ؾٚ

افٔنهههى، وفهههذفؽ جهههٚظِغ ادهههربط مهههـ هْهههٚ، أن ادهههربط فْهههٚ صهههًٛ، فهههق ظِّهههقا 

ًٚ، فُههـ إن  حًههٚب فْههٚ ـههٕٚقا شههًِّٔقن فْههٚ افههزر مههـ هْههٚ، فُههْٓؿ ٓ ئَّههقن فْههٚ وزٕهه

َداِوُ َٚ َبْغَ افْ ٚسِ ﴿صٚء اهلل:  ُٕ ُٚم  َِْؽ إَي  ، افدٕٔٚ هُذا: يقم فؽ [341  عم:ان ]آ﴾َوتِ

ويقم ظِٔؽ، ؾْحـ ٕجٛ أن ًٕٔش مٚ ظنْٚ يف روحْٚ، يف ؾُرٕٚ، مع ذيًتْٚ، مع 

ربْههٚ ظههز وجههؾ، ويف حههدود اشههتىٚظتْٚ، فههٔس ظْههدٕٚ اشههتىٚظٜ مههثالً أن ٕخههسع شههٚظٜ 

شٍِٜٔ يُقن مربىٓٚ مـ هْٚ، فُـ إٔٚ بٚشهتىٚظتل إَِٔٓهٚ مهـ هْهٚ إػ هْهٚ، ههذه مهـ 
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ربْٚ ظز وجؾ  شإن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن صًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ»ٝ مـ أيـ أت

بحُّتف افٌٚفٌٜ ؾهرض ظهذ افٌؼه أضهقار ههق جْهغ يف بىهـ أمهف، أضهقار ههق يّقه 

ظذ أروف، هُذا.. هُذا... مـ هذه إضقار أن يٌدأ افنهٔٛ، ههذا إشهتٚذ خٚفهد 

ض ظهههذ افٌؼههه ـِٓهههؿ بهههدأ افنهههٔٛ يٌؼههه بهههٚفْقر إن صهههٚء اهلل، وههههذا افٌٔهههٚض مٍهههرو

 مٗمْٓؿ وـٚؾرهؿ، صٚحلٓؿ وضٚحلٓؿ.

إن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ »أتههههك افؼههههع ووههههع متٔٔههههز، ؿههههٚل: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

إذًا: ادخٚفٍههٜ ؽٚيههٜ مَهههقدة مههـ افنههٚرع احلُههٔؿ، ؿهههد ادخٚفٍههٜ فٍُِههٚر أمههر 

ؾهٔام  مَهقد، ؾْحـ ٕخٚفػ افٔٓقد وافْههٚرى ؾهٔام ٕهص ظِٔهف افنهٚرع مٌهٚذة، ثهؿ

ينههر إفٔههف افنههٚرع احلُههٔؿ بَقفههف إٔههف ـههٚن قههٛ مقاؾَههٜ أهههؾ افُتههٚب ؿٌههؾ أن ُيْٓههك 

ُد احلديٞ هُذا يف صحٔح افٌخٚري، ـهٚن  ًْ ظـ ذفؽ، ـٚن يًدل صًره ثؿ ؾرق َب

يًدل صًره ثؿ ؾرقر ٕن أهؾ افُتٚب ـٕٚقا هُذا مـ ؿٌهؾ، افرشهقل ظِٔهف افًهالم 

ًٚ، واإلشهههالم ٕهههزل ظِ ًٚ، مهههٚ ٕهههزل ضٍهههرة واحهههد بُهههؾ ٕنهههٖ ـهههام تًِّهههقن أمٔههه ٔهههف تهههدربٔ

أحُٚمههف افتههل ٓ تًههد وٓ كلهه، رأى أهههؾ افُتههٚب حههٚفتٓؿ أحًههـ مههـ افههقثْٔغ 

ادؼـغ، ؿقمف افذي ظٚش ووجد بغ طٓرإٔٓؿ، وجهد افٔٓهقد وافْههٚرى أههدى 

شههٌٔالً وأؿههقم ؿههٔال مههـ ادؼههـغ، ـههٚن أهههؾ افُتههٚب يًههدفقن صههًقرهؿ، ؾٓههق ؾههٔام 

ًٚ وتهٚرة بًد ؾرقر حْٔام ب دأت إحُٚم تْزل ظِٔف مـ رب إٕٚم ؾٔٓهٚ تهٚرة تكهق

ًٚ دخٚفٍٜ أهؾ افُتٚب، مـ ذفؽ احلديٞ افًٚبؼ:  إن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ »تِّٔح

 .شيهٌٌقن صًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ

إن افٔٓههقد وافْهههٚرى وافٌههقذيغ وادؼههـغ وادالحههدة ـِٓههؿ يوههًقن افًههٚظٜ 

 أيامْٕههٚر اٚفٍههٜ، إٔههٚ ٓ أؿههقل هههذا مههـ بههٚب ِٓؿ، ٕحههـ ظِْٔههٚ أن ٕوههًٓٚ يفئيف صههام
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افتنٌف، فُـ أؿقل هذا مـ بٚب ادخٚفٍٜ، مع إشػ افنديد افٔقم ؿِٔؾ جدًا جدًا 

مهههـ أههههؾ افًِهههؿ ؾوهههالً ظهههـ مهههـ دو هههؿ مهههـ ضٌِهههٜ افًِهههؿ، ؾوهههالً ظهههـ ظٚمهههٜ افْهههٚس 

 وافرظههٚء مههـ افْههٚس ٓ يٍُههرون أبههدًا بقههء جههٚء بههف اإلشههالم وقههٞ ؾٔههف أتٌٚظههف، أٓ

وهههق اٚفٍههٜ افٍُههٚر، هههذا ـٖٕههف فههٔس مههـ أحُههٚم افؼههيًٜ مههع أن أحُههٚم افؼههيًٜ 

إن افٔٓقد وافْهٚرى ٓ يهٌٌقن صهًقرهؿ »سقٜ يف هذا احلُؿ، ومـ أؿقاهٚ: 

 .شؾخٚفٍقهؿ

، افٔٓهههقد ٓ يههههِقن يف ًٕهههٚ ؿ، شإن افٔٓهههقد ٓ يههههِقن يف ًٕهههٚ ؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»

رأوا ممههـ يهههع يف ًِٕٔههف أؿههٚمقا ظِٔههف ادًههِّقن افٔههقم ٓ يهههِقن يف ًٕههٚ ؿ، فههق 

 افَٔٚمٜ، هذا ٕجس، هذا ـٔػ تهع ؾٔف.. إػ نخره.

يف مِههس ؾحيههت افهههالة  ¢ويًجٌْههل إثههر افتههٚيل: ـههٚن أصههحٚب افٌْههل 

وأؿّٔٝ افههالة وؾهٔٓؿ ابهـ مًهًقد وأبهق مقشهك إصهًري، أبهق مًهًقد مهـ ؾوهِف 

ح افتًٌر، يًْل أن ٕتًّهؽ وـامفف وهذا خِؼ بٛ ظِْٔٚ ٕحـ أن ٕتخِؼ بف إن ص

بهههف، وههههذا اخلِهههؼ ههههق خِهههؼ افتقاوهههع، خِهههؼ أن ًٕهههري حهههؼ افْهههٚس ومْهههٚزل افْهههٚس 

ومراتٛ افْٚس، ؾٓٗٓء صحٚبٔغ جِِٔغ، ابهـ مًهًقد وأبهق مقشهك يف ادجِهس، 

 أؿّٔٝ افهالة، مـ يتَدمٓؿ؟

مههـ أحههٛ أن يَههرأ »إذا شههًّْٚ ؿههقل افرشههقل ظِٔههف افًههالم يف حههؼ ابههـ مًههًقد: 

ًٚ ـام إٔزل ؾَِٔرأه ظذ ؿراءة ابـ أم مًٌد افَرنن ًٚ ضري  هق ابـ مًًقد. شؽو

وبًهض إظهٚجؿ مثِْهٚ ٓ  شؾَِٔرأه ظذ ؿراءة ابهـ أم مًٌهد»تًٌر ظرع  ٔؾ:  

شههّح اهلل، يَههقل: مههٚ هههذا افٍِههٜ وافههدورة؟ ابههـ أم ظٌههد، ؿههقل: ابههـ مًههًقد وإتٓههك، 

 فُـ هذه أ ؾ،  ٚ ضراوة و ٚ ٌٕؿ خٚصٜ.

ًٚ ـهههام إٔهههزل، ؾَِٔهههرأه ظهههذ ؿهههراءمهههـ أحههه» ًٚ ضريههه ابهههـ أم  ةٛ أن يَهههرأ افَهههرنن ؽوههه
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 . مٌَْٜ ظئّٜ جدًا.شمًٌد

افىري افثٚين: أبق مقشك إصًري، مر بهف ظِٔهف افًهالم فِٔهٜ وههق يَهرأ افَهرنن، 

دههٚ  شفَههد أو  هههذا مزمههٚرًا مههـ مههزامر نل داود ظِٔههف افًههالم»ؾٖصههٌك إفٔههف، ؾَههٚل: 

افرشههقل افَهههٜ، ؿههٚل: واهلل! يههٚ رشههقل اهلل! فههق ظِّههٝ أصههٌح افهههٌٚح وؿههص ظِٔههف 

 ذفؽ حلزتف فؽ كٌرًا.

 ،ًٚ افنههٚهد إٔههف ـههؾ واحههد فههف ؾوههِف، وـههؾ واحههد يًههقغ فههف أن يهههع بٚفْههٚس إمٚمهه

فُههههـ ابههههـ مًههههًقد ـههههٚن فههههف افٍوههههؾ يف هههههذا ادجِههههسر ٕٕههههف ـههههٚن هههههق افًههههٚبؼ يف 

َٔتف يف اإلشهههالم، افتَههديؿ، ؾَهههدم أبههٚ مقشهههك إصههًري، دهههٚ يًِههؿ مهههـ ؾوههِف وشهههٚب

وتزـٜٔ افرشقل فف ظِٔف افًالم بّثؾ هذا احلديٞ وؽره، تَدم وصذ، فُهـ مهٚذا 

هْههههٚ -ؾًههههؾ، ـههههٚن مْههههتًالً ؾْههههزع ًِٕٔههههف فٔهههههع بٚفْههههٚس، ؿههههٚل: مههههٚ هههههذه افٔٓقديههههٜ؟ 

ِس ﴿أيف افهههههقادي ادَهههههدس إٔهههههٝ؟  -افنهههههٚهد د  ههههه ََ ُ هههههَؽ بِهههههْٚفَقاِد ادْ  ٕ ْٔهههههَؽ إِ َِ ًْ َٕ ْع  َِ ْٚخ َؾههههه

 ، هؾ إٔٝ مقشك يف افقاد ادَدس وربْٚ أمرك أن  ِع ًِٕٔؽ؟[33]ط: ﴾ُضًقى

افنههٚهد: أمرٕههٚ بّخٚفٍههٜ أهههؾ افُتههٚب ؾوههالً ظههـ ؽههرهؿ، هههذه ادخٚفٍههٜ افٔههقم 

مًْهههقخٜ مههههـ أذهههههٚن أهههههؾ افًِههههؿ ؾوهههالً ظههههـ ؽههههرهؿ، ؾٔجههههٛ أن ٕحٔٔٓههههٚ أوًٓ: يف 

ًٚ: يف مْىَِْههٚ يف حٔٚتْههٚ ويف أظامفْههٚ، وهههذا مههـ هههذا افٌههٚب.  شههقيداء ؿِقبْههٚ، وثٕٚٔهه

 ًٕؿ.

ـٔهههػ   شؿكهههوا افنهههقارب وأظٍهههقا ظهههـ افِحهههك»بٚفًْهههٌٜ إػ احلهههديٞ  افًهههٗال:

 ٕخٚفٍٓؿ وهؿ افٔقم ٕراُهؿ يربقن حلٚهؿ؟

 شٗال خىٖ، مٚ صٚء اهلل افٔقم أشئِٜ ـثرة فُْٓٚ ـِٓٚ تريد تهحٔح. افنٔخ:

 فُل تُقن افٍٚئدة متوٚظٍٜ. مداخِٜ:



 كتاب الوالء والرباء ---------------------------------------------- لباني يف املنهخجامع تراث العالمة األ

777 

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

إٔهههٝ أن  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓ يههههٌٌقن..»ٚديهههٞ: ٕحهههـ َٕهههقل: ٕهههٖ  بٖح

 تَقل هؿ يربقن حلٚهؿ، هذا خىٖ يٚ أخل.

افهحٔح أن تَقل يقجهد ؾهٔٓؿ مهـ يهرع حلٔتهف، فُهـ ٓ تٗاخهذين إذا ؿِهٝ فهؽ 

فههق إٔههؽ ؿِههٝ هُههذا، شههٖٔتٔؽ شههٗال مههـ ظْههدي: ضٔههٛ وأخههريـ مههٚذا يًٍِههقن؟ 

ذيـ قَِهههقن أـثهههر أم افهههذيـ شهههتَقل يل: قَِهههقن، شهههٖٔتٔؽ شهههٗال ثٚفهههٞ: ههههؾ افههه

يًٍهههقن؟ شهههتَقل: افهههذي قَِهههقن أـثهههر، وإذ بتنهههقي حٚفهههف شهههَط افًهههٗال فهههٔس فهههف 

 ؿّٜٔ.

ًٚ مدظقم مهـ افًهامء، وإٕهام  ؾٌٔجل هذا افًَؾ افٌٚضْل يًّؾ، بس ٓ يُقن ضًٌ

مههدظقم مههـ إرض، يههقحل فًِههٚئؾ إٔههف يًّههؿ افًههٗال، وإذا ـههٚن ادجٔههٛ مٌٍههالً 

وههههال  فهههف جهههقاب، فُهههـ ٓ ربْهههٚ بٍوهههؾ شهههْٜ ٌْٕٔهههٚ ظِٔهههف  مثِْهههٚ يّقههه افًهههٗال ظِٔهههف

.ًٚ  افًالم ٕٚدرًا مٚ تٍقتْٚ زؽِٜ مـ هذا افزؽؾ افًِّل هذا، فسشئِٜ افتل تٖ  خىئ

 ؾ٘ذًا: افًٗال أ ؿ يًٍقا خىٖ.

هههههؿ أن قَِههههقن أو يًٍههههقن صههههق بَْههههقل مههههق، وافًههههزة بٚفٌٚفههههٛ؟ ؾْٓههههٚ شههههَط 

 افًٗال. ًٕؿ.

أطْههؽ بّدٕههدن أن هههٗٓء افَِههٜ افههذيـ يًٍِههقن هُههذا،  وإذا تريههد أن تدٕههدن ومههٚ

ًٚ، شهههٖؾرض فهههؽ أن أن شهههٗافؽ  بهههدٕٚ َٕهههٔؿ  هههؿ وزٕهههٚ ههههذا اجلهههقاب مًهههروي أيوههه

 صحٔح، أ ؿ يًٍقا حلٚهؿ ـِٓؿ مثؾ حُٚيتؽ.

ًٚ ههههؾ افَهههقة يف ادًهههِّغ أن يتنهههٌٓقا بٚدؼهههـغ أم افًُهههس ادؼهههـغ  حًهههْ

 يتنٌٓقا بٚدًِّغ؟ 

 ٍٚر بٚدًِّغ.يتنٌف افُ مداخِٜ:
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يـ  افنٔخ: هؿ، ؾٖه ئؾ أ هؿ يًٍهقا ظـه حلٚه ّغ، يف طـه افًٚه ر بٚدًِه ف افٍُٚه وأن تنٌه

 .ادنُِٜ يف هذا، هؿ يتنٌٓقن بْٚ، أحًـ مٚ ٕتنٌف ٕحـ هبؿ

ؾهههٚحلؼ واحلهههؼ أؿهههقل وههههذا مًهههروي يف ظِهههؿ افًٍِهههٍٜ.. ؾًِهههٍٜ إخهههالق ـهههام 

ٚ تٍهرض شهِقـٓٚ وأخالؿٓهٚ ن افنًٛ أو إمٜ افَقيٜ يف صخهٔتٓإيَقفقن افٔقم، 

 ونداهبٚ ظذ أخريـ، وافًُس بٚفًُس.

يههقم ـههٚن فسشههالم دوفههٜ، وـٕٚههٝ فًِّههِّغ صههقفٜ، إػ ظٓههد ؿريههٛ ـْههٝ جتههد 

 ًٚ افٌرع يٖ  بالد اإلشهالم وههق متًٌهل مثهؾ حُهٚيتل، حهٚضط ظٌٚيهٜ، ٓ يهٖ  ٓبًه

ٍههههٚر أن بْىِههههقن وجٚـههههٝ، فُههههـ زافههههٝ دوفههههٜ ادًههههِّغ وؿههههق ؿر ٕ ههههؿ رأوا افُ

هٗٓء ادًِّغ يتنٌٓقن بف، ؾِؿ يًد  ؿ هذه افنخهٜٔ حتهك أن افٍُهٚر تنهٌٓقا 

 بٚدًِّغ.

اخلالصهههههههٜ: يهههههههٚ أخهههههههل إذا ـهههههههٚن افٍُهههههههٚر أخهههههههذوا بقهههههههء مهههههههـ نداب ادًهههههههِّغ 

ًٚ بهديْٓؿ وأخالؿٓهؿر ٕ هؿ  وأخالؿٓؿ، ؾذفؽ يًتدظل أن يزداد ادًِّقن متًهُ

ظِٔههف افًههالم هههق احلههؼ، وهههق افههديـ احلههؼ، ازدادوا ظِههاًمر ٕن مههٚ جههٚءهؿ بههف ٌٕههٔٓؿ 

 ومههـ إدفههٜ ظههذ ذفههؽ أن هههٗٓء افٍُههٚر تٌْٔههٝ  ههؿ هههذه احلََٔههٜ ـههام ؿههٚل تًههٚػ:

ؿْ ﴿ ِٓ ًِ ٍُ ْٕ  .[31]فصلت ﴾َشُِْرهيِْؿ نَيٚتَِْٚ يِف أَؾِٚق َويِف َأ

إذا: فهههٔس هْهههٚك إصهههُٚل أن يقجهههد يف افٍُهههٚر مهههـ يًٍهههق ظهههـ حلٔتهههف، مهههع إٔهههف مهههع 

هلل ربْههٚ يُثههر شههقادهؿ ويهههٌحقن أصههحٚب حلههك، وفُههـ فههٔس إشههػ وإن صههٚء ا

وإٕههام إن ـههٚن حمههٚؾيغ ظههذ  شهههؿ يًٍههقا وٕحههـ ٕحِههؼ»ظههذ حًههٚب ادًههِّغ، 

نداب ٌْٕٔهههٚ ظِٔهههف افًهههالم وأحُٚمهههف وههههؿ بًهههد ذفهههؽ ؾِٔتنهههٌٓقا بْهههٚ، وٓ ٕتنهههٌف ٕحهههـ 

 هبؿ.

 (  00: 15: 47/ 249) اهلدى والنور /

 (  00: 16: 53/ 249) اهلدى والنور /
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 لبظ املسيول ٍل ٍو تػبُ باللفاز؟

صههههٔخْٚ ًٕههههتىٔع أن أن ٕحُههههل أن هههههذه ادرائههههؾ افههههذي يدرشههههق ٚ  مداخِههههٜ:

 س افٍُٚر؟ٌفٌِْٚت يف مدارشْٚ هل مـ ف

 .ادرائؾ افنٔخ:

 افٌِٚس ادقحد افذي تذهٛ بف افٌْٝ إػ اددرشٜ. مداخِٜ:

ٍُههٚر ؾٓههق اههٚفػ ٕمههر هههذا فههٔس ؾٔههف إصههُٚل، إذا َل يُههـ مههـ فٌههٚس اف افنههٔخ:

ـ  ﴿أيٜ افُريّٜ:  ِٓ ـْ َجالبِٔهٌِ
ـ  مِه ِٓ ْٔ َِ ، ؾٓهذه إفًٌهٜ جتّهع [39]األحرزا  ﴾ُيْدَِٕغ َظ

 ادهٌٔتغ، جتّع مهٌٜٔ اٚفٍٜ أيٜ، وجتّع مهٌٜٔ افتنٌف بٚفٍُٚر.

 (  00: 28: 10/ 619) اهلدى والنور /
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 لبظ العسوع

هه هههؾ يُ  مداخِههٜ: ٚ، دههٚ يَقفههقن  مههٚ تًٌِههف افًههروس دُّ ًَ بههام يًههّك افتؼههيًٜ حمرًمهه

 أ ٚ تنٌف بٚفٍُٚر، مـ حٔٞ افِقن وافٌِٚس؟

إٔهههٚ احلََٔهههٜ ٓ أظهههري افًهههٚدة افتهههل إٔهههٝ تنهههر إفٔٓهههٚ، فُهههـ إذا ـْهههٝ يف  افنهههٔخ:

ٚ بٚفٍُهٚر ؾهال صهؽ أن افتنهٌف بٚفٍُهٚر ٓ  ًٓ ٚ وهق ؿقل: أن يف ذفؽ تنٌ ًَ وصٍؽ دؿٔ

ٔهٜ وافُراههٜ افتحرئّهٜ حًهٛ طهٚهرة افتنهٌف، يؼع، وذفؽ مٚ بغ افُراهٜ افتْزهي

 إن ـٕٚٝ ؿقيٜ ؾٚفتنٌف حرام وإن ـٕٚٝ ؤًٍٜ ؾٚفتنٌف مُروه.

 (00:14:13/ 2 –أهل احلديث واألثر)فتاوى جدة 
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 ضوابط التػبُ باللفاز

ههه قَ ؾوهههِٜٔ افنهههٔخ! أرجهههق مهههـ ؾوهههِٔتُؿ أن تُ  مداخِهههٜ:  حقا فْهههٚ وهههٚبط افتنهههٌفو 

 وجزاـؿ اهلل خرًا. شمـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ»بٚفٍُٚر ظذ وقء حديٞ: 

إن مـ ـامل ذيًٜ اإلشهالم أن اهلل تٌهٚرك وتًهٚػ ذع ظهذ فًهٚن ٌٕٔهف  افنٔخ:

ًٚ يقجههٛ ؾٔٓههٚ ظههذ ـههؾ مًههِؿ أن قههٚؾظ ظههذ صخهههٔتف ادًههِّٜ.. أن  ¢ أحُٚمهه

ر ٕن هههذا افتزيههل وهههذا افٍُههٚر ّي زِ بِهه  قههٚؾظ ظههذ ميٓههره اإلشههالمل، وأن ٓ يتزيههك  

افتنٌف بٚفٍُٚر يدل ظذ وًػ ادتنٌف مـ جٜٓ وؿقة ادتنٌف بف مـ جٜٓ أخرى، 

إن ادههٗمـ افَههقي أحههٛ إػ اهلل  »وادًههِؿ ظزيههز وؿههقي وـههام ؿههٚل ظِٔههف افًههالم: 

، ؾههههٚدٗمـ افَههههقي يف إيامٕههههف ويف اظتَههههٚده شمههههـ ادههههٗمـ افوههههًٔػ ويف ـههههؾ خههههر

ؿد  ك ظهـ ذفهؽ  ¢ن يتزيك بزي افٍُٚرر ٕن افٌْل بُامل ذيًٜ ربف ٓ يُّْف أ

 أصد افْٓل.

ومههـ إحٚديههٞ ادنههٓقرة يف هههذا افهههدد مههٚ رواه أبههق داود يف شههْْف اتكههًا 

بًثههٝ بههغ »واإلمههٚم أمحههد يف مًههْده ـههٚمالً أٓ وهههق ؿقفههف ظِٔههف افهههالة وافًههالم: 

كههٝ طههؾ  يههدي افًههٚظٜ بٚفًههٔػ حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل

 شرحمههل، وجًههؾ افههذل وافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههر، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ

هذه اجلِّٜ هل افتل رواههٚ أبهق داود يف شهْْف، أمهٚ احلهديٞ بُامفهف ؾٓهق يف مًهْد 

يههقازي أحٚديههٞ  شمههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»: ¢اإلمههٚم أمحههد ـههام ذـرٕههٚ، ؾَقفههف 

ـ أتههك ظّههالً يف زمههرة مههـ فههٔس مههـ ـثههرة جههدًا ؾٔٓههٚ حؼهه افرشههقل ظِٔههف افًههالم دهه
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مههـ ؽنههْٚ ؾِههٔس »ادًههِّغ ـههام ؿههٚل مههثالً يف احلههديٞ افههذي يف صههحٔح مًههِؿ: 

 أي: فٔس مْٚ. شمـ تنٌف بَقم ؾٓق مْٓؿ»ؾَٚل يف احلديٞ إول:  شمْٚ

ًٚ يوهٔع بهف صخههٔتف ادًهِّٜ، وإفًٌهٜ  ؾال بقز فًِّهِؿ إذًا أن يتًهٚضك فٌٚشه

ًٚ، ؾهههٖٕتؿ تًِّهههقن مهههثالً أن فٌهههٚس افٌْىِهههقن ؾهههٔام يتًِهههؼ بٚفتنهههٌف  تِهههػ  ؿهههقًة ووهههًٍ

ادٌتذ بهف ـثهر مهـ ادًهِّغ افٔهقم ههق مهـ فٌهٚس افٍُهٚر وفُهـ فهٔس افتنهٌف هبهذا 

افٌِههٚس يف ؿههقة وطههٚهرة افتنههٌف ـقوههع افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ ؾٓههذا افنههًٚر وهههق فههٌس 

فُههٚؾر مهههـ افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ هههق أؿهههقى يف إوههٚظٜ افنخهههٜٔ ادًهههِّٜ وافتنههٌف بٚ

فٌس افٌْىِقن وـال ٚ تنٌف بهال صهؽ فُهـ ؿههدي افتّثٔهؾ ـٔهػ أن إٔهقاع افتنهٌف 

ًٚ، افٌْىِههقن ؾٔههف مهههٌٜٔ أؿههقى ؽههر طههٚهرة افتنههٌف وهههق إٔههف ...   تِههػ ؿههقة ووههًٍ

أو ؿ اإلفٔتههغ جههـراهههٜ كرئّههٜ فِوههٔؼ افههذي ق قجههؿ افًههقرة ؾتُههره افهههالة ؾٔههف

 ؿِٝ إن طٚهرة افتنٌف يف افزٕٔىٜ أؿقى افٍخذيـ ؾال تٍّٓقا مـ ـالمل إْٔل حغ

أن فٌههٚس افٌْىِههقن ٓ بههٖس بههف ٓ، هههق ٓ بههقز فًههٌٌغ اثْههغ أوًٓ ؾٔههف تنههٌف بٚفٍُههٚر 

ًٚ ؾٔف كجٔؿ افًقرة ـام ذـرٕٚ، فُـ ؽريض أن ؿقة افتنهٌف يف افزٕٔىهٜ أؿهقى  وثٕٚٔ

ثالً بٚجلٚـهٝ مـ افٌْىِقن.. ؿقة افتنٌف يف افٌْىِقن أؿقى مهـ افتنهٌف مهـ افتنهٌف مه

 أو بٚفَّٔص افَهر أو مٚ صٚبف ذفؽ.

ؾٚدَههههقد أن افتنهههٌف بُهههؾ إٔقاظهههف وأؿًهههٚمف يٌٌْهههل ظهههذ ادًهههِؿ أن يٌتًهههد ظْهههف 

وفُهههـ احلُهههؿ جتِهههػ ويهههسدد مهههٚ بهههغ افتحهههريؿ ومهههٚ بهههغ افُراههههٜ، وهْهههٚك بًهههض 

ؾًهِؿ ظِٔهف  ¢إحٚديٞ إخرى افتل ؾٔٓٚ أو يف بًوٓٚ أن رجالً جٚء إػ افٌْل 

يُّهـ أن يُهقن  شهذه مـ ثٔٚب افٍُٚر ؾال تًٌِهٓٚ»ٚل فف ظِٔف افهالة وافًالم: ؾَ

ًٚ فههف إمههٚ مههـ بههٚب  افْٓههل هْههٚ ظههـ فٌههٚس ذفههؽ افْههقع افههذي ـههٚن ذفههؽ افهههحٚع ٓبًهه

افْٓل ظـ افتنٌف وإمٚ مـ بٚب اٚفٍٜ ادؼـغ، وهْٚ ؾهرق مٓهؿ جهدًا مهـ افْٚحٔهٜ 
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 افؼظٜٔ وؾٔف دؿٜ مـ افْٚحٜٔ افقاؿًٜٔ:

ًٚ فٌههٚس يُهقن مهـ ظههٚدة افٍُهٚر، ومهـ تَٚفٔههدهؿ اف ْٓهل ظهـ افتنهٌف ـههام ذـرٕهٚ نٍٕه

 ؿ وأزيههههٚئٓؿ، ؾههههال بههههقز فًِّههههِؿ أن يتنههههٌف بٖوفئههههؽ افٍُههههٚر، أمههههٚ اٚفٍههههٜ اوظههههٚد

افٍُٚر ؾدائر ٚ أوشع بُثرر ذفؽ أن ادخٚفٍٜ ؿد تُقن يف رء ٓ يُِّقٕف هؿ 

يف احلههههديٞ افههههذي  ¢افٌْههههل وٓ يتهههههًْقٕف وٓ يتٍُِقٕههههف وذفههههؽ مههههٚ أصههههٚر إفٔههههف 

إن افٔٓقد وافْهٚرى »أخرجف افٌخٚري يف صحٔحف إٔف ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم: 

هههذا افٌٔههٚض افنههٔٛ ؾروههف اهلل ظههز وجههؾ ظههذ  شٓ يهههٌٌقن صههًقرهؿ ؾخههٚفٍقهؿ

افْٚس ظذ ـؾ ؾرد حْٔام يهؾ إػ شـ مًْٜٔ ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ مًِؿ وـهٚؾر.. 

فح أو مًهِؿ ضهٚفح ؾُهؾ مهـ بِهغ شهـ افنهٔٛ صهٚب ٓ ؾرق يف ذفؽ بغ مًهِؿ صهٚ

وٓ بد صٚء أم أبك، ؾٓٚهْٚ شْٜ اهلل يف خَِف وفـ جتد فًْٜ تٌهديالً، ؾٚفُهٚؾر ينهٔٛ 

ـام ينٔٛ ادًِؿ، ؾ٘ذا صهٚب ادًهِؿ صهٚبف افُهٚؾر يف اديٓهر فُهـ ههق فهٔس مهـ 

صهههًْف وإٕهههام ذفهههؽ مهههـ صهههْع اخلهههٚفؼ تٌهههٚرك وتًهههٚػ مهههع ذفهههؽ ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة 

إن افٔٓههههههقد وافْهههههههٚرى ٓ يهههههههٌٌقن »الم: خههههههٚفٍقهؿ واصههههههٌٌقا صههههههًقرـؿ: وافًهههههه

 .شصًقرهؿ ؾخٚفٍقهؿ

إذًا: يف هذا رء زائد مـ إمر ظذ ؿؤٜ افتنٌف، ؾّٖمقر ادًِؿ أن ٓ يتنٌف 

بٚفُههههٚؾر ؾههههٔام هههههق مههههـ صههههًْف وؾههههٔام هههههق مههههـ ... أمههههٚ أمههههره ظِٔههههف افهههههالة وافًههههالم 

ًٚ ؾههٔام فهه ٔس مههـ صهًْٓؿ ـٚفنههٔٛ افههذي ؾروههف اهلل بّخٚفٍهٜ افٍُههٚر ؾٓههق ينههّؾ أيوه

ادًههِؿ افنههٚيٛ أن يتَهههد اٚفٍههٜ افُههٚؾر  ¢ظههز وجههؾ ظههذ افٌؼهه، ؾههٖمر افٌْههل 

 بهٌغ صًرهر ٕن افٍُٚر ٓ يهٌٌقن.

إذا ظرؾْٚ مًْك افتنٌف ومًْك ادخٚفٍٜ ؾٔخرج بْتٔجٜ حٚشّٜ وهل أن ادًهِؿ 

قز فههف أن يتزيههٚ بههٛ أن قههٚؾظ ظههذ شههّتف... وظههذ صخهههٔتف ادًههِّٜ، وٓ بهه
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بههزي افٍُههٚر مٓههام ـههٚن هههذا افتزيههل صههديد افنههٌف أو وههًٍٔف ؾُِههؾ درجتههف وحُّههف، 

 ًٕؿ.

ؾوهههِٜٔ افنهههٔخ حٍيهههؽ اهلل! ذـهههرت أن فهههٌس افٌْىِهههقن ههههق مهههـ بهههٚب  مداخِهههٜ:

افتنٌف بٚفٍُٚر، ؾهٌامذا تْههحْل وإٔهٚ ... ظهذ فهٌس افٌْىِهقن ومهٚ يًهّك بٚفُرؾتهٜ 

 وجزاـؿ اهلل خر.

ًٚ مهههـ افقجهههقه وٓ أجهههد فههههٚحٌف أمهههٚ فهههٌ افنهههٔخ: س اجلراؾٔهههٝ ؾهههام أرى فهههف وجٓههه

ظههذرًا مههـ إظههذار، أمههٚ فههٌس افٌْىِههقن ؾَههد يُههقن بًههض افْههٚس يف بًههض إظههامل 

ؿد قتٚجقن إػ مثؾ ذفؽ، ـّثؾ مثالً افْجٚريـ واحلداديـ فق فًٌقا افثٔٚب ههذه 

فٌِههههٜ افتههههل تًههههّك يف بًههههض افههههٌالد بٚجلالبٔههههٜ يف بًههههض أخههههرى بٚفدصداصههههٜ، وبٚ

افًربٔههٜ افتههل تًِّْٚهههٚ مهههـ افًههْٜ افَّههٔص وؿههد يُهههقن ضههقيالً وؿههد يُههقن ؿههههرًا، 

ًٚ، أمهٚ  ؾّثؾ هذا افٌِٚس ؿد ٓ يًٚظد ظهذ افَٔهٚم بّثهؾ ههذه ادٓهـ افتهل ذـر هٚ نٍٕه

إذا ـٚن ادٍروض ظذ ادقطػ أن يتنٌف بٚفٍُٚر يف وطٍٜٔ ٕئٍٜ فٔس ؾٔٓٚ مثهؾ 

ًٚ وإٕههام ٕن افههذوق افُههٚؾر هههق افههذي يتىِههٛ هههذه ادٓههـ افتههل ضبههٝ هبههٚ مههثالً ن ٍٕهه

ًٚ فِّٗاخههذة ظِٔههف  مثههؾ هههذا افههزي ؾٓههذا فههٔس ظههذرًا  ههذا ادقطههػ أن ًٕتههزه مًههَى

 بقوًف اجلراؾٔٝ يف ظَْف ويف فٌٚشف فٌِْىِقن افؤؼ.

اجلراؾٔههٝ يف افقاؿههع هههق يّثههؾ ذوق افٍُههٚر أـثههر مههـ افٌْىِههقن، فُههـ افٌْىِههقن 

جؿ افًقرة وبخٚصٜ إذا ؿٚم يههع يف افههػ إول ؾٔف مهٌٜٔ أخرى وهل إٔف ق

أو افثٚين ؾتجدهؿ إذا رـًقا وبهقرة أخص إذا شهجدوا جتًهدت افًهقرة إفٔتهٚن 

ًٚ ؾٓذا فٔس ظذرًا  ذا ادقطػ بؾ إٔٚ أظتَد إٔف نثؿ أصد اإلثؿر  بؾ ومٚ بْٔٓام أحٕٔٚ

 رِ ﴿ٕٕهههههف يىِهههههٛ افهههههرزق ادًَهههههقم فهههههف ـهههههام ؿهههههٚل تًهههههٚػ: 
ِ
اَمء ههههه  ً ٚ َويِف اف ْؿ َوَمههههه ههههه ُُ ْزُؿ

ُدونَ  ظههذ اخلههالي يف تًٍههر هههذه أيههٜ، يىِههٛ افقصههقل إػ  [33]الررذا:يات ﴾ُتقَظهه
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يهٚ أهيهٚ »ؿد ذـر يف بًض خىٌف إٔف ؿٚل:  ¢افرزق بٚفقشِٜٔ ادحرمٜ مع أن افٌْل 

افْٚس! ٓ تًتٌىئقا افرزق ؾ٘ن أحدًا ٓ يّقت حتك يًتُّؾ رزؿف وأجِف ؾٖ ِقا 

واهلل ظز وجؾ يَقل يف أيٜ ادًروؾٜ:  شهلل ٓ يْٚل بٚحلراميف افىِٛ ؾ٘ن مٚ ظْد ا

ْؾ َفُف َاَْرًجٚ ﴿ ًَ ـْ َيت ِؼ اهلل َ َبْ ُٛ  *َوَم
ًِه تَ ُٞ ٓ َقْ ـْ َحْٔه

ُف مِه  [1 - 3 ]الطرالق ﴾َوَيْرُزؿْه

ؾٖٕٚ أذـر ـؾ مًِؿ حريص ظذ ديْهف بًٚمهٜ وظهذ رزؿهف احلهالل بخٚصهٜ أٓ يتخهذ 

ًٚ ف  ِقصقل إػ افرزق ؾ٘ن افرزق ٓ يْٚل بٚحلرام.افقشٚئؾ ادحرمٜ ذظ

 وهبذا افَدر ـٍٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ.

 (17a/00:16:25)رحلة النور 

 

 باب ميُ

ؾههٔام مًْههٚه مههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ، ؾههام هههق وههٚبط افتنههٌف  ¢ق...ي افًههٚئؾ:

 جتّهع ؾٔٓهٚ افُهٚؾر وادًهِؿ،ابٚفٍُٚر؟ خهقًصٚ أن ٕجد بًهض ادٌِقشهٚت ؿهد 

ٚ هههؾ ينههّؾ افتنههٌف احلههذاء أو اجلزمههٜ  ،مثههؾ افٌْىِههقن يف إظههامل افتههل ومثههؾ ايًوهه

ًٕههتقردهٚ مههـ اخلههٚرج بًههض ادٌِقشههٚت افهههقؾٜٔ يف افههزد اجلٚـٔههٝ هههؾ ينههّؾ 

 هذا ؟

يف ـتٚبهف  -رمحهف اهلل-اجلقاب ـام ذح ذفؽ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  افنٔخ:

أن افتنهٌف درجهٚت   شٚب اجلحهٔؿؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ اٚفٍهٜ أصهحا»اجلِٔؾ 

شهههتحالل أدى ؿهههسن بٚٓاههههٚ افتحهههريؿ بهههؾ افتحهههريؿ إذا أدٕٚههههٚ ـراههههف تْزهئهههٜ وأظال

بهٚحٌف إػ افٍُر وظغ افوالل، ـِام ـٕٚٝ طٚهرة افتنٌف ؿقيف يف اإلًٕٚن ـِام 

رتًٍههههٝ مرتٌههههٜ ادخٚفٍههههٜ وافًهههههٔٚن، وإٔههههٚ أضب بًههههض إمثِههههٜ فتقوههههٔح هههههذه ا
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فٌٚس اجلٚـٔٝ مثالً هذا ـام ؿٚل افًٚئؾ ينسك يف فٌٚشف ادًِؿ ادًٖفٜ بدؿتٓٚ، 

ٚ مهٚ مهـ افتنهٌف بٚفُهٚؾر، ؾٓهق يُّهـ أن  وؽر ادًِؿ، ؾالييٓر يف هذا افٌِٚس ٕقظًه

يَههٚل بٖٕههف فٌههٚس أممههٌل ـههؾ إمههؿ تًٌِههف ؾِههٔس صههًٚر ٕمههٜ دون نخههرى، وإذ إمههر 

حقه إلٕتٍهٚء افًِهٜ وههل ـذفؽ ؾٍل هذا ادثٚل َٕقل ٓمٕٚع مـ فٌٚس اجلٚـٔٝ وٕ

افتنٌف بٚفٍُٚر، وظذ ذفهؽ محهؾ افًِهامء حهديٞ ادٌهرة بهـ صهًٌٜ ريض اهلل ظْهف 

ٕٚقا يف شههٍر ؾْزفههقا مْههزًٓ، ودههٚ أصههٌح أ ههؿ ـهه –مٚخالصههتف احلههديٞ  –افههذي ؾٔههف 

فَوههٚء حٚجتههف ومًههف ادٌههرة بههـ صههًٌٜ، ؾِههام أراد أن  ¢هبههؿ افهههٌٚح خههرج افٌْههل 

ف ٔهًالم وصهٛ ادٌهرة ادهٚء ظِٔهف، جهٚء فُٔنهػ ظهـ ذراظظِٔف افهالة واف ٖيتقو

ٜ رومٔهٜ ـهٚن ٓبهس ُجٌه -هُهذا احلهديٞ –ؾِؿ يًهتىع ٕٕهف ـهٚن ٓبهس ُجٌهٜ رومٔهٜ 

وهههَٜٔ افُّهههغ، ؾِهههامَل يًهههتىع افتنهههّر، خِهههع اجلٌُّهههٜ وأفَٚههههٚ ظهههذ ـتٍٔهههف وؽًهههؾ 

ٕ ههٚ  ن ـههقن هههذه اجلٌههف افرومٔههٜ َل يُههـ مههٕٚع مههـ فٌٚشههٓٚإذراظٔههف، وؿههٚل افًِههامء 

ـٕٚههٝ فٌههٚس افًههرب وافًجههؿ دون تٍريههؼ بٔههْٓؿ، أمههٚ إذا ـههٚن افٌِههٚس ٓيههزال صههًًٚرا 

ختالي طههٚهرة ٕٚمههٜ افٍُههر ؾْٓههٚ يههٖ  افٌحههٞ افتٍهههٔع افًههٚبؼ حُّههف جتِههػ بهه

شههؿ افتنههٌف، هههذا افرجههؾ افههذي اافتنههٌف، وإٔههٚ أضب أن بّثِههغ متٌههٚيْغ يف بٔههٚن 

 افنهههههوال وٕحهههههق ذفهههههؽ، وٓأظْهههههل فهههههٌس اجلٚـٔهههههٝ ظهههههذ افَّهههههٔص مهههههثالً أو ظهههههذ

بٚفنههههههوال افٌْىِههههههقن ممههههههٚ هههههههق مههههههـ فٌههههههٚس ادًههههههِّغ ؿههههههدياًم وٓيهههههههػ افًههههههقرة 

ٚ فههٔس ؾٔههف طههٚهرة افتنههٌف، فُههـ إذا فههٌس اجلٚـٔههٝ  هه ًٍ وٓقجّٓٚ،ؾٓههذا ـههام ؿِْههٚ نٕ

ظذ افٌْىِقن ٓصؽ أن طٚهرة افتنٌف أن طٓرت حٔٞ َل تُـ طٚهرة مهـ ؿٌهؾ، 

ٔهههٝ، فُهههـ دههٚ فهههٌس افٌْىِهههقن طٓههرت ههههذه افيهههٚهرة، َل تُههـ طهههٚهرًة بِههٌس اجلٚـ

ؿ  وبخٚصههٜ أن افٌْىِهههقن يُّهههـ أن يَهههٚل إٕهههف فههٔس مهههـ فٌهههٚس ادًهههِّغ ٕٕهههف ُقّجههه

ٚ ٓقجؿ افًقرة وبخٚصهٜ  ًً افًقرة، وفٌٚس ادًِؿ بٛ أن يُقن ؾوًٍٚوٚ واش

إذا ؿٚم بغ يدي اهلل يهع، وٕحـ ٕنٚهد مع إشػ افٔقم يف هذا ادًهجد أو يف 
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ؾْهههرى ؾخذيهههف ؿهههد جتًهههدتٚ  -إذا صهههح ههههذا افتًٌهههر-ه يرـهههع ويًهههجد ادتٌْىهههؾ ؽهههر

ٚ مع إشػ افنديد يتجًد فرائل مـ  ًٕ ويرى ذفؽ مـ خٍِف مـ ادهِغ، بؾ احٔٚ

خِػ هذا ادهع مٚبغ افٍخذيـ مـ افًقرة افُهزى، ـٔهػ يههح أن يُهقن ههذا 

م اهلل ورشقفف، ؾّـ فٌٚس ادًِّغ بؾ هق فٌٚس افُٚؾريـ افذيـ ٓقرمقن مٚحر

فٌس افٌْىِهقن ٓصهؽ إٔهف تنهٌف بٚفٍُهٚر فُهـ أن ادثهٚل يف افثهٚين وإخهر، ههذا 

ٚ، ؾٌِٔس ظذ رأشف افًٌَٜ أو افُزٕٔىهٜ،  ًٓ ادتٌْىؾ بٚفٌْىِقن إذا بف يزيد افتنٌف تنٌ

هْٚك تنٌف أـثر مـ ههذا افتنهٌف ؾٓهذا  ظذ رأشف افٌىٚء افٍُري، َل يٌؼ هذا واوع

ٕههف حههراٌم، ومٚؿٌِههف مههـ فٌههٚس افٌْىِههقن حههراٌم دون ذفههؽ وهْههٚك درجههٚت ٓصههؽ بٖ

ُٕجّههؾ افُههالم ظِٔٓههٚ بحههديٞ واحههد فههٔس فههف ظالؿههٜ بٚفتنههٌف، ٕن  نخههرى يٌٌْههل أن 

ٚ ـِهام ـٕٚهٝ طهٚهرة افتنهٌف  ًٍه إٔقاع افتنٌف ـثرة وـثرة جًدا، أ ِٝ افَقل ظْٓهٚ نٕ

ة إػ أن توههّحؾ وق..ي ؿههسب ذفههؽ مههـ افتحههريؿ وـِههام ٕزفههٝ هههذه افيههٚهراـِههام 

هذه افيٚهرة ويدخؾ ذفؽ يف دائرة ادٌٚح، وفُـ هْهٚ رء بهٛ أن ٕهذـره هبهذه 

ادْٚشههٌٜ ضٚدههٚ أظههرض ظههـ ذـرهههٚ ـثههٌر مههـ ادرصههديـ أو افههقاظيغ وهههل: ؿهههد 

اٚفٍههٜ افُههٚؾريـ هههذا رء نخههر ؽههر افتنههٌف، افتنههٌف أن يَهههد اإلًٕههٚن أن يتنههٌف 

ٓهره يههدل ظههذ ذفههؽ، أمهٚ اٚفٍههٜ افُههٚؾريـ ؾٔختِههػ بٚفُهٚؾر أو ٓيَهههد وفُههـ مي

 قلأن جهههٚفػ افٍُهههٚر، إيهههروا إػ ؿههه ظهههـ ههههذا جهههذرًيٚ، ؾٕ٘هههف يتَههههد بًِّهههف بٌِٚشهههف

إٔهف ؿهٚل:  ¢يف احلديٞ افذي رواه افٌخهٚري يف صهحٔحٜ ظهـ افٌْهل  ¢افرشقل 

إن افٔٓهههقد وافْههههٚرى »  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓيههههٌٌقن صهههًقرهؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»

ؾههٖٕتؿ تههرون يف هههذا احلههديٞ أن  شؾخههٚفٍقهؿ –أي صههٌٔٓؿ  -صههًقرهؿ  ٓيهههٌٌقن

ههَد ﴿هههق أمههر مٍههروض مههـ اهلل ظههذ خَِههف شههْٜ اهلل يف خَِههف:  افنههٔٛ افههذي ـْ جَتِ َوَفهه

 اهلل ِ َتٌْههِدياًل 
ِٜ  ْ هه ًُ

، ٓيتٌههٚدر إػ ذهههـ أحههٍد بٖٕههف إذا رأى صههٌٜٔ مًههٍِؿ [73  ]األحررزا  ﴾فِ

قل ههذا متنهٌف هبهذا، ٕن افنهٔٛ فهٔس يف مُِهف وصٌٜٔ ـهٚؾر ٓجىهر يف بٚفهف أن يَه
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وٓ يف ؿدرتههف وفههق ـههٚن هههذا يف ؿدرتههف دههٚ صههٚب إًٕههٚن ظههذ وجههف إرض، فُْٓههٚ 

ههههههههذه افيهههههههٚهرة؟ ؿهههههههٚل:  ¢ـهههههههام ؿِْهههههههٚ شهههههههْٜ اهلل يف خَِهههههههف، ؾُٔهههههههػ ظهههههههٚفٟ افٌْهههههههل 

إن »بههههامذا ؟ بٚفهههههٌغ، بٚحلْههههٚء وافُههههتؿ وٕحههههق ذفههههؽ مههههـ إصههههٌٚغ :  شؾخههههٚفٍقهؿ»

إذن هْههههٚ رء هههههق اٚفٍههههٜ   شٓيهههههٌٌقن صههههًقرهؿ ؾخههههٚفٍقهؿ افٔٓههههقد وافْهههههٚرى

ادًِؿ فُِٚؾر، ؾٓذا أمر مًتحٛ يف اجلِّهٜ وؿهد يُهقن واجًٌهٚ بخههقص مُهٚن 

ًٜ بهٖن ادًهِؿ بهٛ ظِٔهف أن يههٌغ  مٚ ـام ؿٚل اإلمٚم أمحهد يف ههذه اجلزئٔهٜ خٚصه

ٚ، ـههذ ¢صههًره شههقاء صههًر رأشههف أو حلٔتههف ٕن افٌْههل  فؽ ؿههد أمههر بههذفؽ أمههًرا خًٚصهه

حٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا افِحهههك »ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم يف احلهههديٞ أخهههر : 

ؿد يًٍؾ ـثٌر مـ افْهٚرى مٚيًٍهؾ ادًهِّقن يًٍهقن  شوخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى

ظـ حلٚهؿ وؿد يَهقن صٚرهبؿ، ؾَٔقل بًض ادٚئًغ يف ههذا افًكه قإيي أن 

يًٍِقن ذفؽ، ؾَْقل إصؾ أن  يوًٚ أصٚر افٍُٚر مثِْٚ ٕحـ ًٍٕل ظـ حلٚئْٚ وهؿ 

ٕتٌهههع ذظْهههٚ وأن يتنهههٌف ؽرٕهههٚ بْهههٚ وفهههٔس افًُهههس أن ٕتٌهههع ذع ؽرٕهههٚ وٕتنهههٌف هبهههؿ، 

ؾحٔههْام يتنههٌف ادًههِؿ بٚفُههٚؾر ؾههذفؽ وههًػ مْههف ودفٔههؾ ظههذ ظههدم إظتههزازه بديْههف 

ًههٜ ربههف، أمههٚ إذا تنههٌف افٍُههٚر بٚدًههِّغ وذفههؽ بالصههؽ ؿههقة فسشههالم يوأحُههٚم ذ

ؾَههههههقل افرشههههههقل يف هههههههذا احلههههههديٞ افثههههههٚين وخههههههٚفٍقا افٔٓههههههقد وظههههههزة فًِّههههههِّغ، 

وافْهٚرى دفٌٔؾ ـام يَقل اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل أن ادخٚفٍهٜ أمهر مَههقد مهـ 

وٕجههد هههذا يف رء نخههر فههٔس مههـ بههٚب افقجههقب وإٕههام هههق مههـ  ،افنههٚرع احلُههٔؿ

فٍقا صهِقا يف ًٕهٚفُؿ وخهٚ»شتحٌٚب أٓ وهق ؿقفف ظِٔف افهالة وافًهالم: بٚب آ

 وأن ٓ ،ؾَههد أمههر ظِٔههف افهههالة وافًههالم ادًههِّغ أن ٓيتْىًههقا يف ديههْٓؿ  شافٔٓههقد

وإٕهههام يههههِقن ـهههام يتٔنههه  هههؿ، إن دخِهههقا ادًهههجد حٍهههًٚة  ،يتٍُِهههقا افههههالة حٍهههٚةً 

صههِقا حٍههًٚة وَل يتٍُِههقا افتًْههؾ، وإن صههِقا يف ادهههذ يف افهههحراء يف افًههراء 

يتٔنهه  ههؿ، بًههض افْههٚس حتههك هههذا افزمههٚن  ؾههال يتٍُِههقن خِههع افًِْههغ وإٕههام ـههام
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 ،يتٍُِههقن خِههع افًْههٚل حتههك يف افهههحراء، وٓمههزر وٓمًههقغ دثههؾ هههذا افتُِههػ

 .بؾ ظِْٔٚ أن ٕتَهد افهالة يف افًْٚل اٚفٍٜ مْٚ فِٔٓقد

وفُـ هبذه ادْٚشٌٜ أؿقل وفهٔس يف ههذه ادًهٚجد ادٍروصهٜ افٔهقم ـهام يًٍهؾ 

ؿِْههٚ إذا صههذ يف داره وـههٚن ٓبههس ًِٕٔههف صههذ ذفههؽ بًههض ادتٍُِٔههغ وإٕههام ـههام 

هبهههام، إذا خهههرج إػ افزيهههٜ افههههحراء صهههذ هبهههام وهُهههذا، ويَههههد بهههذفؽ اٚفٍهههٜ 

افٔٓقد، ؾُٔقن فف أجر افهالة يف افًِْغ أـثر مـ افهالة حٚؾًٔٚ، وهْٚ ٓبد يل مـ 

 افتذـر بخىٖ يَهع ؾٔهف بًهض مهـ ٕههٛ ًٍٕهف فسؾتهٚء وفهٔس ههق أههؾ اإلؾتهٚء بهدفٔؾ

إن ادٍتل  »ادذهٛ ًٍٕف افذي ـٚن يْتّل إفٔف وهق ادذهٛ احلٍْل افذي يَقل 

ومـ ـٚن متٍَف يف ـتهٛ مهذهٛ مهٚ ؾهذفؽ  شبٛ أن يُقن ظٚدًٚ بٚفُتٚب وافًْٜ

 ،ٌٖ ٚ إٕههام هههق حههٚـل قُههل مٚؿٚفههف ؽههره وٓيههدري أصههقاب مٚؿٚفههف أم خىهه هه ًٓ فههٔس ؾَٔ

ٚ يذـر هذا افذي ٕنر إفٔف يف ضريؼ إهيٚمف فِجّ ٓقر بهٖن إظٍهٚء افِحٔهٜ  فهٔس ؾروًه

واجًٌٚ ظذ ـؾ ذـٍر إٌٔٝ اهلل فف حلٜٔ، يقهؿ افْٚس بٖن ؿقفف ظِٔف افهالة وافًالم: 

إمهههر هٚهْهههٚ فهههٔس   شحٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا افِحهههك وخهههٚفٍقا افٔٓهههقد وافْههههٚرى»

فِقجهههقب، يهههزظؿ بهههٖن افهههدفٔؾ ظهههذ ذفهههؽ ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم يف احلهههديٞ أخهههر: 

ؿههههٚل: ؾُههههام أن إمههههر يف احلههههديٞ إخههههر:  شًههههٚفُؿ وخههههٚفٍقا افٔٓههههقدصههههِقا يف ٕ»

فههٔس فِقجههقب ؾُههذفؽ إمههر يف ؿقفههف ظِٔههف  شصههِقا يف ًٕههٚفُؿ وخههٚفٍقا افٔٓههقد»

يًوٚ أ شحٍقا افنٚرب وأظٍقا افِحك وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى»افهالة وافًالم: 

ن هذا افُالم فٔس هذا إمر فٔس فِقجقب، هذه ادَٚبِٜ بغ احلدثغ يدل ظذ أ

مـ افٍَف يف رء وذفؽ ٕن إصؾ يف ـؾ أمٍر إٔف فِقجقب وهذا ممٚ يَقفهف ـهؾ 

ًٜ يف احلهههديٞ إخهههر:  دارس فًِهههؿ إصهههقل إٓ فَريْهههف، ؾقجهههد ادنهههٚر إفٔهههف ؿريْههه

حٔهٞ ؿهٚل: ٓ أحهٌد يَهقل بقجهقب افههالة يف  شصِقا يف ًٕٚفُؿ وخهٚفٍقا افٔٓهقد»

ٚ ٓئٍههههد   شحٍههههقا افنههههٚرب وأظٍههههقا افِحههههك»افًْههههٚل إذن ؾٚفَْههههؾ بههههٖن حههههديٞ  ايًوهههه
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ـَقفههههف هْههههٚك   شوخههههٚفٍقا افٔٓههههقد وافْهههههٚرى»افقجههههقب فَقفههههف ظِٔههههف افًههههالم هْههههٚ: 

اًم أن  ،خههٚفٍقا افٔٓههقد ؾهه٘ ؿ ٓيهههِقن يف ًٕههٚ ؿ ِّ وجههقاٌب ظههذ ذفههؽ إذا ـههٚن مًهه

إمههر فِقجههقب ؾههذفؽ ٓيَتيضهه أن يُههقن ـههذفؽ يف ـههؾ ٕههص ؾٔههف أمههر ـٚحلههديٞ 

ٕحهههههـ ًِٕهههههؿ أن ههههههذا إمهههههر فهههههٔس   شِقا يف ًٕهههههٚفُؿ وخهههههٚفٍقا افٔٓهههههقدصههههه»افثهههههٚين: 

فِقجقب ؾًالً، مـ أيـ؟ مهـ حٔٚتهف ظِٔهف افههالة وافًهالم ومهـ صهالتف حٔهٞ جهٚء 

يف مًْد اإلمٚم أمحد وؽره مـ روايٜ ظّر بهـ صهًٔٛ ظهـ أبٔهف ظهـ جهده أن افٌْهل 

افهههالة يف  ¢فتهزام افٌْهل اـهٚن يههع متهًْالً وـهٚن يههع حٚؾًٔههٚ، ؾه٘ذن ظهدم  ¢

يف افههالة   شوخٚفٍقا افٔٓهقد»ًِٕٔف ـٚن هذا ؿريْف واوحف جًدا أن إمر يف ؿقفف: 

خههرى ادقجههقدة يف افًِْههغ فههٔس فِقجههقب، وصههتٚن بههغ هههذه افَريْههٜ وافَريْههٜ إ

ٚ وظٍهك  ¢ؾٔام يتًِؼ ب٘ظٍٚء افِحٜٔ حٔٞ َل يَْؾ ظـ افٌْل  ًٕه إٔف حِهؼ حلٔتهف احٔٚ

ههٚ حتههك يُههقن  ًٕ حٍههقا افنههٚرب »ادَٚبِههٜ صههحٔحٜ بههغ إمههريـ، هْههٚ ؿههٚل: ظْٓههٚ احٔٚ

وَل يَْهههؾ ظْهههف أبهههًدا إٔهههف أضهههٚل صهههٚربف ـهههام يًٍهههؾ افهههدروز يف افهههٌالد  شوأظٍهههقا افِحهههك

ٚ ؾٌَهههل إمهههر ظهههذ أافًربٔهههٜ وافنهههٔقظٔقن يف افًهههٍٔٚت، وٓإٔهههف حِهههؼ حلٔتهههف  ههه ًٕ حٔٚ

احلديٞ  افقجقب وأـد ذفؽ هذا إصؾ وهق وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى، أمٚ يف

ٚ حٚؾًٔٚ أن هذا إمر أافثٚين ؾَد ؿٚمٝ افَريْٜ افًٍِٜٔ مْف ظِٔف افًالم بهالتف  ًٕ حٔٚ

فٔس فِقجهقب ثهؿ يوهٚي إػ مٚذـرٕهٚه بٚفًْهٌٜ إلظٍهٚء افِحٔهٜ ؿهرائـ خٚرجٔهٜ ظهـ 

ههههذا احلهههديٞ تٗـهههد أن إظٍهههٚء افِحٔهههٜ فهههٔس أمهههًرا اهههر ؾٔهههف اإلًٕهههٚن ـٚفههههالة يف 

صٔٚء ـثرة وـثرة جًدا أوجزههٚ ٕن افقؿهٝ ؿهد إتٓهك، أافًِْغ أو حٚيَف، مـ ذفؽ 

ادتنٌٓغ مهـ  ¢جٚفػ افذي قِؼ حلٔتف إٔف يتنٌف بٚفًْٚء وؿد فًـ رشقل اهلل 

افرجههههٚل بٚفًْههههٚء وادتنههههٌٓٚت مههههـ افًْههههٚء بٚفرجههههٚل، ثههههؿ جههههٚفػ ؿههههقل اهلل تٌههههٚرك 

ُُ ﴿وتًٚػ حْٔام حُك ظـ إبِٔس ؿقفف: ٌَُٔت  َِ ُْؿ َؾ َُمَر   َٔ ُْؿ َو َُمَر   َٔ ِٚم َو ًَ ْٕ َ ْٕ ـ  َنَذاَن ا

ِ َؼ اهلل  ِْ ن  َخ ُ ر  ٌَ ُٔ َِ ، ؾٍل حِؼ افِحٜٔ تٌر خلِؼ اهلل ويف ذفؽ إضٚظٜ [339  ]النسا  ﴾َؾ
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  يتًهٚضغ ٕهقع افًْهٚء أ ¢فنٔىٚن وظهٔٚن فهرمحـ، ـٔهػ وؿهد فًهـ افرشهقل 

ادٌهرات »الم بَقفهف: مـ افزيْهٜ ؾٔهف تٌهر خلِهؼ اهلل وظِهؾ ذفهؽ ظِٔهف افههالة وافًه

فًهههههههـ اهلل افْٚمههههههههٚت وادتّْههههههههٚت »ؿهههههههٚل ظِٔهههههههف افًهههههههالم:   شخلِهههههههؼ اهلل فِحًهههههههـ

ؾٔٚفًِجهٛ   شـًْ وافقاصامت وادًتقصامت وافٍٚجلٚت ادٌرات خلِؼ اهلل فِحُ 

 ًٚ ـٔػ يَقل مًِؿ ظٚؿؾ يدري مٚجرج مـ ؾّف، ادرأة إذا حَِٝ حٚجٌٓٚ أو ضرؾ

ٚ افرجههؾ  ٔرهههٚتٌمههـ حٚجٌٓههٚ تُههقن مًِقٕههٜ بًههٌٛ  هه ًٕ خلِههؼ رهبههٚ ثههؿ ٓيُههقن مًِق

رتُٛ اٚفٍٜ مـ بٚب اافذي قِؼ حلٔتف برمتٓٚ ثؿ يرمٔٓٚ أروٚ، وهذا يُقن ؿد 

ثاًم ـًٌرا، وإحٚديٞ ـام ترون ـِٓهٚ جتتّهع إرتُٛ اافُراهٜ افتْزهئٜ وفٔس إٔف 

ك حٍهههقا افنهههٚرب وأظٍهههقا  افِحههه»ظهههذ أن إمهههر يف ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 واحلّدهلل رب افًٚدغ. شوخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى

 (01:58:26( /32أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

  ك ظـ افتنٌف بٚفٔٓقد وافْهٚرى.  ¢افٌْل  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾههههام وههههقابط هههههذا افتنههههٌف يًْههههل: هههههؾ هههههق يف  ٔههههع إمههههقر افدئْههههٜ  مداخِههههٜ:

 ّٔزة؟ وافدٕٔقيٜ ادّٔزة وؽر اد

ًٕؿ، ٓ صؽ أن مٚ ـٚن مـ إمقر افدئْٜ ظْد ادخٚفٍغ فسشالم ؾٓل  افنٔخ:

ـِٓٚ ممٚ يْٓك ادًِؿ أن يتنهٌف هبهؿ ؾٔٓهٚ أمهٚ مهٚ َل يُهـ مهـ أمهقرهؿ افدئْهٜ وإٕهام 

 هل مـ ظٚدا ؿ ؾٓذه يْير إفٔٓٚ بٚفتٍهٔؾ افتٚيل:

ول مههـ افًٌههٚدات إذا ـٕٚههٝ ظههٚدة مههـ تِههؽ افًههٚدات وفههق َل تُههـ مههـ افًَههؿ إ

ظْههدهؿ وممههٚ يههٖمرهؿ ديههْٓؿ بههذفؽ وفههق ـهههٚن هههذا افههديـ مْحههري ـههام هههق مًِهههقم 

ؾْْير إػ هذه افًٚدة: إذا ـٕٚٝ ظٚدة اخهتص افٍُهٚر هبهٚ ؾحْٔئهٍذ ييهؾ حُهؿ افْٓهل 

ويف احلٚفهٜ إخهرى: إذا َل تُهـ ههذه افًهٚدة خٚصهٜ هبهؿ ٓ  ظـ افتنهٌف هبهؿ واردًا،

ًٚ هبههؿ ؾٔ ٓههٚ وفُههـ ادًههٖفٜ يف افؼههع تٖخههذ ضههقرًا نخههر وهههق يُههقن ادًههِؿ متنههٌٓ

يههدخؾ يف بههٚب ؿهههد ادخٚفٍههٜ فِّؼههـغ، ؾْٓههٚك تنههٌف بٚدؼههـغ وهْههٚك ؿهههد 

دخٚفٍٜ ادؼـغ، يف ؿهد ادخٚفٍٜ فٔس مـ افيوري أن ٕتههقر بهٖن ادًهِؿ 

إذا ؾًههؾ ؾًههؾ افٍُههٚر وـههٚن هههذا افًٍههؾ فههٔس مههـ ظههٚدا ؿ اخلٚصههٜ هبههؿ ؾِههٔس مههـ 

ن ٕتهقر بٖٕف يف افقؿٝ افذي هق َل يتنٌف هبؿ ؾِٔس مًْك ذفؽ إٔف ٓ افيوري أ

يؼههع فههف أن يتَهههد اههٚفٍتٓؿ يف ذفههؽ افًٍههؾ وفههق َل يُههـ مههـ ظههٚد ؿ أو صههًٚرًا 
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  ؿ.

ؾْحـ ًِٕؿ مـ بًض إحٚديٞ افٌْقيٜ أن ؿهد اٚفٍٜ ادؼـغ يف ظٚدا ؿ 

فٍٜ افٍُٚر بًض إوامر ـٚن يًِؾ بّخٚ ¢ؽٚيٜ مؼوظٜ يف اإلشالمر ٕن افٌْل 

صهههِقا يف ًٕهههٚفُؿ »افتهههل أمرٕهههٚ هبهههٚ، مهههـ مثهههؾ ذفهههؽ ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

هْههٚك ؾههرق ـٌههر ـههام يههذـر صههٔخ اإلشههالم ابههـ تّٔٔههٜ رمحههف اهلل يف  شوخههٚفٍقا افٔٓههقد

ـتٚبف: اؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ اٚفٍٜ أصحٚب اجلحٔؿ: بهغ أن يُهقن افرشهقل 

صهِقا »ؾَهط، وبهغ أن يُهقن ـهام صهح ظْهف:  شِقا يف ًٕٚفُؿص »ظِٔف افًالم ؿٚل: 

ؾهه٘ن هههذا افنههىر افثههٚين مههـ احلههديٞ يًىْٔههٚ ويههقحل  شيف ًٕههٚفُؿ وخههٚفٍقا افٔٓههقد

إفْٔههٚ بههٖن اٚفٍههٜ افٔٓههقد ؽٚيههٜ مؼههوظٜر وفههذفؽ ـٕٚههٝ احلُّههٜ يف ظههدم آؿتهههٚر 

ر ٕن يف شوخٚفٍقا افٔٓقد»وإٕام أوٚي إفٔٓٚ:  شصِقا يف ًٕٚفُؿ»ظذ ؿقفف ؾَط: 

إصهًٚر بهٖن مهـ مَٚصهد  شوخهٚفٍقا افٔٓهقد»هذه ؤّّٜ أٓ وههق ؿقفهف ظِٔهف افًهالم: 

 افنٚرع احلُٔؿ أن يَهد ادًِؿ اٚفٍٜ افٔٓقد.

ـهههذفؽ مهههثالً يف احلهههديٞ أخهههر ادنهههٓقر وههههق ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم: 

 .شحٍقا افنٚرب وأظٍقا افِحك وخٚفٍقا افٔٓقد وافْهٚرى»

 ¢ا ادًْههههك ـثههههرة وـثههههرة جههههدًا حتههههك وصههههؾ إمههههر بههههٚفٌْل وإحٚديههههٞ هبههههذ

واهتاممف يف هذه ادًٖفٜ إػ إٔف أمرٕهٚ بّخٚفٍهٜ افٔٓهقد يف رء فهٔس مهـ ظِّٓهؿ 

: ¢وفٔس مـ صًْٓؿ وـًٌٓؿ وإٕهام ههق مهـ خِهؼ اهلل ظهز وجهؾ ؾهٔٓؿ ذفهؽ ؿقفهف 

وؿههههد جههههٚءت أحٚديههههٞ  شإن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يهههههٌٌقن صههههًقرهؿ ؾخههههٚفٍقهؿ»

ؾٜ يف احلض ظذ تٌٔر افنٔٛ، فُـ ادٓؿ مـ هذه إحٚديٞ حديثْٚ هذار مًرو

ٕٕهههف يٗـههههد فْههههٚ ادًْههههك افههههذي ذـرتههههف نٍٕههههٚ أٓ وهههههق أن ؿهههههد ادًههههِؿ اٚفٍههههٜ ؽههههر 

ادًههِّغ هههق حُههؿ ذظههل ظههٚم بههدفٔؾ أن افٔٓههقد وافْهههٚرى ينههٌٔقن ـههام ينههٔٛ 
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ز وجهؾ يف خَِهف: ادًِّقن وأن صٌٔٓؿ فٔس مهـ ظِّٓهؿ وإٕهام ههق مهـ شهْٜ اهلل ظه

 اهلل ِ َتٌْهههههِدياًل ﴿
ِٜ  ْ ههههه ًُ

هههههَد فِ ـْ جَتِ ؿهههههد أمهههههر  ¢ؾههههه٘ذا ـهههههٚن رشهههههقل اهلل  [73]األحرررررزا  ﴾َوَفههههه

ادًههِّغ أن يتَهههدوا اٚفٍههٜ ادخههٚفٍغ  ههؿ يف أمههر فههٔس مههـ ظِّٓههؿ أٓ وهههق 

صههههٔٛ صههههًرهؿ ؾههههٖوػ وأوػ أن يٖمرٕههههٚ بّخههههٚفٍتٓؿ ؾههههٔام هههههق مههههـ ـًههههٌٓؿ ومههههـ 

افتٍههٔؾ ظرؾْهٚ أيهـ يُهقن افتنهٌف وههق يُّهـ حكهه يف أظام ؿ، ؾه٘ذا ظرؾْهٚ ههذا 

ظٌٚدا ؿ ويف ظٚدا ؿ ادّٔهزة  هؿ ظهذ ؽهرهؿ، ؾه٘ذا َل يُهـ ذفهؽ مهـ ظٌهٚدا ؿ 

وٓ ههههق مهههـ أظام هههؿ افتهههل متٔهههزهؿ ظهههذ ادًهههِّغ جهههٚء يف احلُهههؿ افثهههٚين وههههق 

ادخٚفٍٜ، وفذفؽ ؾٖمٚم ادًهِّغ أمهر بهٛ أن يتقشهًقا ؾٔهف فُٔقٕهقا صخههٔتٓؿ 

اإلشههالمٜٔ وذفههؽ بههٖن يتَهههدوا اٚفٍههٜ افٍُههٚر يف أظام ههؿ ـِٓههٚ بههدون اشههتثْٚء مههٚ 

 أمرٕٚ أن ٕخٚفٍٓؿ يف صٌٔٓؿ. ¢دام أن افٌْل 

وهبذه ادْٚشٌٜ أؿقل: وافقء بٚفقء يذـر ـام يَٚل إٔف  ًْل مِهس مهرة  

مع ؿًٔس مـ ؿًٚوس افْهٚرى ؾجرى بحٞ ضقيؾ بْٔل وبْٔف وافَهٜ ؾٔٓٚ ضقل 

ؾٚئدة وفُـ افقؿهٝ وهٚق بهٚؿل مًْهٚ ٕحهق مخهس دؿهٚئؼ، وفهذفؽ ؾهٖذـر مْٓهٚ وؾٔٓٚ 

مههٚ يتًِههؼ هبههذا ادَههٚم، فَههد إُٔههر هههذا افًَههٔس ظههذ ادًههِّغ أ ههؿ حُّههقا بٍُههر 

أبهق إتهراك  كافذي ـٚن مـ ؿٌؾ يًّك: بّهىٍك ـامل بٚصٚ ثؿ شهّل ب: أتهٚتقر

ٓؿ ـههام هههق مًِههقم، وافههذي يًْههل حههٚد بههٕٚتراك ادًههِّغ ظههـ ـثههر مههـ أحُههٚم ديههْ

ؾٓهههذا افًَهههٔس ههههٚجؿ ادًهههِّغ وًٕهههٌٓؿ إػ افٌِهههق يف تٍُهههرهؿ ٕتهههٚتقرك ههههذا، 

ًٚ يههذـر ويًههتحؼ ظِٔههف افتٍُههر شههقى إٔههف ؾههرض ظههذ  بزظّههف هههق إٔههف َل يهههْع صههٔئ

 سوهههل افَالٕهه -افزٕٔىههٜ مًروؾههٜ هههذه افزٕٔىههٜ ظْههدـؿ  -افنههًٛ افسـههل افًٌَههٜ 

 و ميِٜ أمٚمٜٔ ؾُٚن ردي ظِٔف مـ ٕٚحٔتغ:وافتل  ٚ ميِٜ إمٚ ميِٜ ـٚمِٜ، أ

افْٚحٔهههٜ إوػ، وٓ أضٔهههؾ ؾٔٓهههٚ: أن افرجهههؾ َل جهههٚفػ اإلشهههالم ؾَهههط يف ههههذه 
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جًهؾ فسٕثهك يف اإلرث مثهؾ  فمـ أحُٚم افؼيًٜ مْٓٚ: إٔه اً  ـثرر  افْٚحٜٔ، وإٕام ؽَ 

 حظ افذـر.

ًٚ ضههههقيالً خ  الصههههتف: أن أمهههٚ بههههام يتًِههههؼ بًّههههٖفٜ افزٕٔىههههٜ ؾْٓهههٚ خوههههٝ مًههههف بحثهههه

ًٚ وتؼههيًٚت يف شههٌٔؾ أن قههٚؾظ ادًههِّقن  اإلشههالم مههـ ـامفههف إٔههف ووههع أحُٚمهه

هبٚ ظذ صخهٔتٓؿ اإلشهالمٜٔ فُهل ٓ ئًّهقا مهع افهزمـ يف صخههٜٔ أمهٜ أخهرى، 

وذـهههرت فهههف وافرجهههؾ مهههع إشهههػ مثَهههػر ٕن ظِهههامء آجهههتامع يَقفهههقن: بهههٖن أي 

ذ تَٚفٔهده وظهذ تٚرجهف صًٛ يريد أن قٚؾظ ظذ صخههٔتف ؾًِٔهف أن قهٚؾظ ظه

هه وظههذ فٌتههف، هههذا أمههر مُ  ؿ فههدهيؿ يف ظِههؿ آجههتامع ؾَِههٝ فههف: ؾُههٚن مههـ ؾوههؾ ِ  ًَ

اإلشالم وـامل تؼيًف إٔف ذع فًِِّّغ أن قٚؾيقا ظذ  صخهٔتٓؿ ادًِّٜ 

.ًٚ  وأٓ يتنٌٓقا بٚدخٚفٍغ  ؿ، بؾ وأن يتَهدوا اٚفٍتٓؿ ـام ذحٝ فُؿ إٍٔ

وهْٚ افنٚهد مـ هذا ادثهٚل: فهق ـهٚن يريهد اخلهر فِنهًٛ  ؾٓذا افرجؾ أتٚتقرك 

ًٚ يف افًٌَهههٜ مههههِحٜ ٓ بهههدهٚ يف فٌهههٚس نخهههر فُهههٚن  افسـهههل ادًهههِؿ ووجهههد ؾروههه

ًٚ بغ ؿًٌٜ ادًِؿ افسـل وؿًٌٜ ؽر ادًِؿ افسـل، ـٚن  بٚشتىٚظتف أن بًؾ ؾٚرؿ

ًٚ ظذ ؿًٌٜ ادًِؿ ـؾ مـ يرى هذا ادًهِؿ ادتهز ٕط يَهقل ههذا بًؾ مثالً ذيى

مًِؿ وفهق إٔهف فهٌس فٌهٚس افٍُهٚرر فُهـ افرجهؾ ؾًهؾ مهٚ ؾًهؾ ظهداًء فهديـ اإلشهالمر 

 وفذفؽ حُؿ ظِٔف ظِامء ادًِّغ بٚفٍُر وافردة واخلروج ظـ ديـ اإلشالم.

بحٞ ضقيؾ ـهٚن بْٔهل وبْٔهف يف ههذه افَوهٜٔ حتهك أ ّْهل اهلل ظهز وجهؾ ؾَِهٝ  

ًٚ بنهًٛ فف: بًهد أن ؿهٚل يل: ههذه افَوهٜٔ يًْهل فٌه ٚس صهٚر أمهر أممهل وفهٔس خٚصه

مههـ افنههًقب أو بههديـ مههـ إديههٚن، ؾجئتههف مههـ ٕٚحٔههٜ حًٚشههٜ هههذا افًَههٔس فٌْههٚين 

 :ًٚ وافًَٚوشههههٜ افٌِْههههٕٚٔقن  ههههؿ زي خههههٚص، ؾههههٖوًٓ فٌٚشههههٓؿ شههههقاٌد يف شههههقاد، وثٕٚٔهههه

ؿًِْههههق ؿ هههههل ـىربههههقش إذا تًرؾقٕههههف ضربههههقش إمحههههر، وفُْههههف ضقيههههؾ وههههًػ 
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 افىربقش ضقًٓ وأشقد. 

 مثؾ ا رم يًْل.  اخِٜ:مد

ٓ ا ههرم يٌَههك رأشههف رؾٔههع هههذا يُههقن مثههؾ افًههىر يًْههل هُههذا، افنههٚهد  افنههٔخ:

ؿِٝ فف: ههؾ أؾٓهؿ مهـ ـالمهؽ أن افٌِهٚس فهٔس فهف ظالؿهٜ بٚفهديـ؟ إٔهف مهثالً بٚفًْهٌٜ 

إفٔهههؽ إٔهههٝ بهههقز أن ترؾهههع ههههذا افًَِْهههقة وتوهههع ظهههذ رأشهههؽ افىربهههقش إمحهههر 

يههر إفٔههؽ طهـ ؾٔههؽ إٔههؽ صههٔخ مههـ صههٔقخ ادًههِّغ، وظِٔهف افًاممههٜ افٌٔوههٚء ؾّههـ ٕ

ظِهامء  -ؿٚل: ٓ ٓ ٓ، ؿِٝ: َل هذا فٌٚس وفٔس فف ظالؿٜ بٚفهديـ؟ ؿهٚل: ٓ، ٕحهـ 

ًٚ فْههٚ  -افْهههٚرى يًْههل  ٕحههـ رجههٚل افههديـ وفْههٚ زي خههٚص مههـ بههغ افْهههٚرى ظّقمهه

 ًٚ زي خهههٚص، ؾهههٖ ّْل اهلل ظهههز وجهههؾ وؿِهههٝ فهههف ـِّهههٜ يًْهههل شهههَط مهههـ بًهههدهٚ متٚمههه

إٔف ٓ مٚل ٕحد أن بٚدل يف اإلشالم، ؿِٝ فف: هذا هق افٍرق بْْٔهٚ ٕحهـ وتٌغ 

مًؼ ادًِّغ وبُْٔؿ إٔتؿ مًؼ افْهٚرى ؾْحـ ٓ ؾرق ظْدٕٚ بغ ظَٚل ومتًِؿ 

وؽهههر مهههتًِؿ مهههٚ دام إٔهههف بًّْهههٚ اإلشهههالم ؾهههام ٓ بهههقز ٕـهههز ظهههَٚل ٓ بهههقز ٕؿهههؾ 

ورجههٚل ٓ ديههـ هُههذا ؿِههٝ فههف  مًههِؿ هههذا ظْههدٕٚ، أمههٚ ظْههدـؿ ؾًْههدـؿ رجههٚل ديههـ

افْههههٚرى  بهههدفٔؾ إٔهههؽ تَهههقل: ههههذا فٌهههٚس خهههٚص بُهههؿ إٔهههٝ مًؼههه افًًَٔهههغ أمهههٚ

ون ٓ هههذا ظْههدٕٚ ٓ بههقز، مههٚ قههرم ظههذ أـههز إًٕههٚن أخههرون ؾًٌِٔههقن مههٚ ينههٚؤ

وأتَههك إًٕههٚن قههرم ظههذ أصههٌر، ومههٚ ٓ بههقز أن يًٌِههف افًههَٚل ٓ بههقز أن يًٌِههف 

 إمل وهُذا. 

 صٔخ.  يٚ مداخِٜ:

ؾًَط يف يدي واحلََٜٔ هذه مهـ ؾوهٚئؾ افؼهيًٜ اإلشهالمٜٔ وفًهؾ يف  افنٔخ:

 هذا افَدر ـٍٚيٜ واحلّد هلل رب افًٚدغ. 

 يٚ صٔخ َٕىتٚن تتًِؼ بٚدقوقع.  مداخِٜ:
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 ًٕؿ.  افنٔخ:

أؿقل َٕىتٚن تتًِهؼ بٚدقوهقع: ذـهرت فْهٚ افتنهٌف يف إمهقر اخلٚصهٜ  مداخِٜ:

ٕمههقر افتههل ـٕٚههٝ خٚصههٜ ثههؿ أصههٌحٝ ظٚمههٜ جلّٔههع افْههٚس افتنههٌف ادحههرم، فُههـ ا

 ؾٓؾ يْدرج احلُؿ أو يهىحٛ احلُؿ؟ 

 ٓ تًْك ادرحِٜ افثٕٜٚٔ ادخٚفٍٜ.  افنٔخ:

 ادخٚفٍٜ واجٌٜ هذه افَْىٜ افثٕٜٚٔ.  مداخِٜ:

 وـٔػ ٓ؟! مٚ شًّٝ إمر مـ افرشقل يف أـثر مـ حديٞ؟ افنٔخ:

 (  00: 17: 19/ 337) اهلدى والنور / 

 (  00: 25: 57/ 337) اهلدى والنور /

 (  00: 35: 14/ 337) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

فق شّحتؿ يٚ صٔخْٚ هؾ مـ ؿقاظد أو وهقابط دًرؾهٜ مهٚ إذا ـهٚن ههذا  مداخِٜ:

مهههـ بهههٚب افتنهههٌف بٚدؼهههـغ أو ٓ؟ أو أن ذاك مهههـ بهههٚب تنهههٌف افًْهههٚء بٚفرجهههٚل، أو 

 اهلل خرًا؟ تنٌف افرجٚل بٚفًْٚء أم ٓ وجزاـؿ

أوًٓ بههههٛ أن تهههذـر ؿٚظههههدتغ ذظٔتهههغ: افَٚظههههدة إوػ وهبهههٚ يتًِههههؼ  افنهههٔخ:

شٗافؽ هق: افتنٌف شقاًء افتنٌف ادًِؿ بٚفُٚؾر، أو تنٌف افرجؾ بٚدرأة، أو ادرأة 

 بٚفرجؾ، هذه افَٚظدة إوػ وظِٔٓٚ يٖ  اشتٔوٚحؽ وشٗافؽ.

اشتحيههت افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ َل  افَٚظههدة إخههرى: وهههل اٚفٍههٜ ادؼههـغ ؾهه٘ذا

تنههههًر بيههههورة افًههههٗال ادتًِههههؼ بٚفَٚظههههدة إوػ، واوههههح هههههذا وّٓ قتههههٚج إػ 

 تقؤح؟ قتٚج إػ تقؤح.

 ،ًٚ أن ؾٔام يتًِهؼ بٚفَٚظهدة إوػ افتنهٌف يُهقن يف رء جهتص بٚفٍُهٚر ظرؾه

 وادًٖفٜ راجًٜ فًِري ٕيب ظذ ذفؽ مثالً.

ٓ يهزال إمهر ههق إٔهف مهـ صهًٚر افٍُهٚر هْهٚ يهٖ  ـهؾ  افًٌَٜ افزٕٔىٜ هذا ٓصؽ

مههـ تنههٌف »إحٚديهٞ افتههل تههدور حههقل افْٓههل ظههـ افتنهٌف ومْٓههٚ ؿقفههف ظِٔههف افًههالم: 

 .شبَقم ؾٓق مْٓؿ

ًٚ وهق: أمر منسك بغ ـثر مـ افنًقب أو إمؿ  ٕٖخذ صقرة مَٚبِٜ  ذه متٚم

ًٚ ٓ  ؽهههر ادًهههِّٜ، وفُهههـ إتؼههه ههههذا إمهههر بهههغ ادًهههِّغ، ؾُٖٕهههف صهههٚر أمهههرًا ظٚديههه
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جههتص هههذا إمههر بٚفٍُههٚر دون ادًههِّغ، هْههٚ تههٖ  افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ وهههل: ؿهههد 

 اٚفٍٜ ادؼـغ.

ؾّخٚفٍههٜ ادؼههـغ أخهههص مههـ افتنهههٌف، يًْههل: ـههؾ تنهههٌف يَههع ؾٔهههف ادًههِؿ ؾَهههد 

وفهٔس ـهؾ أمهر جهٚفػ ؾٔهف ادًهِؿ  شخهٚفٍقا ادؼهـغ»خٚفػ ؿقفف ظِٔهف افًهالم: 

غ إذا َل جهههٚفػ صهههدق يف إٔهههف تنهههٌف، ؾٍهههل هْهههٚك ظّهههقم وخههههقص بهههغ ادؼهههـ

 افَٚظدتغ ـام يَقل افٍَٓٚء.

ؾّثٚل ومـ واؿع حٔٚتْٚ افٔقم ـام ؿِٝ مرارًا وتُرارًا: أن فٌٚس افًٚظٜ اؿتْٚء 

افًههٚظٜ ـههٚن يف ؿههدياًم شههٚظٚت جٔههٛ، هههذه مههع افههزمـ ورؿههل صههْٚظٚت افًههٚظٚت 

ًٚر ٕٕف صٚرت ًٚ مًْٔ افًٚظٚت افٔدويهٜ ظِّٔهٜ أـثهر، وٓصهؽ إٔهف ههذه  أصٌحٝ ًٕٔ

 افًٚظٜ ابتُرهٚ افٍُٚر، وهؿ افذيـ صًْقهٚ وأصٚظقهٚ وأذاظقهٚ.

ؾههههٚٔن افًههههَٚل ـِههههف ٓ ؾههههرق بههههغ ادًههههِّغ وافُههههٚؾريـ: يًههههتًِّقن افًههههٚظٚت 

افٔدويهههٜ دهههٚ ؾٔٓهههٚ مهههـ ادههههٚفح افتهههل ٓ  ٍهههك ظهههذ إًٕهههٚن، ؾٓهههل أصهههٌحٝ مهههـ 

ر وؽههر افٍُههٚر ممههـ ٓ هيتّههقن بجزئٔههٚت إحُههٚم ضورات احلٔههٚة، فُههـ افٍُههٚ

افؼظٜٔ ظذ إؿؾ هؿ يًهتًِّقن افًهٚظٜ افٔدويهٜ ههذه ـهام يًهتًِّٓٚ افٍُهٚر مهـ 

 حٔٞ ووًٓٚ يف افٔد افٔنى.

ؾههٚٔن مههٚ أحههد يَههقل: إن حمّههد بههـ أمحههد واوههع افًههٚظٜ يف افٔههد افٔنههى ؾٓههق 

ٚ مهههٚ يف تنهههٌف فُْٓهههٚ تهههٖ  متنهههٌف بٚفٍُهههٚر دهههٚذا؟ ٕٕهههف مهههٚ صهههٚرت ههههذه ممٔهههزة، ؾْٓههه

 افَٚظدة افثٕٜٚٔ وهل: خٚفٍقا ادؼـغ.

ؾهه٘ذًا ادؼههـقن دههٚ ابتُههروا هههذه افًههٚظٜ بحُههؿ ظههٚدا ؿ وتَٚفٔههدهؿ وجٌِههتٓؿ 

 أذواؿٓؿ إػ نخر مٚ هْٚفؽ مـ مًقؽٚت ووًقا افًٚظٜ يف افٔد افٔنى.

وهًٓٚ يف ٕحـ إذًا: ٕخٚفػ أن ادؼـغ ؾْوًٓٚ يف افٔد افّْٔك، فُهـ مهـ و
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افٔههد افٔنههى ٓ َٕههقل: تنههٌف، فُههـ هههذا افههذي ووههًٓٚ يف افٔههد افٔنههى مههٚ جتههٚوب 

 .شخٚفٍقا ادؼـغ»مع ؿقفف ظِٔف افًالم: 

ؾحْٔئههذ شههٗافؽ افههذي يتىِههٛ افتٍهههٔؾ افههدؿٔؼ يف متٔٔههز مههٚ هههق تنههٌف ومههٚ فههٔس 

مههٚ اشههتىًٝ  شخههٚفٍقا ادؼههـغ»هههق بتنههٌف، ؾحههؾ ادنههُِٜ: خههذ افَٚظههدة افثٕٚٔههٜ: 

 إػ ذفؽ شٌٔالً.

فُـ هذا مٚ قؾ منُِٜ افتنٌف بغ افرجٚل وافًْٚء، ضٔٛ ٕن هذيـ مًهِامن 

 مًِّقن ـِٓؿ ًًٕٚء ورجًٚٓ.

ًٚ شهٚئرًا ههق مهـ فٌهٚس افرجهٚل ؾهال  حْٔئذ ٕرجع فًِري ؾام ـهٚن مهـ افٌِهٚس ظرؾه

بههقز فًِْههٚء أن يًٌِههْف، وافًُههس بههٚفًُس وؿههد يُههقن هْههٚك فٌههٚس منههسك بههغ 

ال يهههرد مقوهههقع افتنهههٌف هٚهْهههٚ بخهههالي افٍُهههٚر ؾتهههٖ  افَٚظهههدة إخهههرى اجلًْهههغ ؾههه

 .شخٚفٍقا ادؼـغ»وهل: 

إٓ مهـ اوهىر ؽهر بهٚغ وٓ ظهٚد، ؾٖٕهٚ ٓ أبٌهل وٓ أتًهدى ظهذ حهديٞ  مداخِهٜ:

افرشههقل، وفُههـ حٔههٚ  ظّههع بههزين أفههٌس افًههٚظٜ بٚفنههامل وان أفههٌس افٌْىههٚل 

بٚفُٚؾريـ، ؾٓهؾ يًْهل ... وإٔهٚ أتهرك صهٌع  هذا افذي هق أؿرب إػ افتنٌٔف افتنٌف

 مثالً وإٓ ...؟

فق ابتًدت يف هذه افًٚظٜ ظـ افًٚظٜ، واؿتكت ؾَط ظذ افٌْىِقنر  افنٔخ:

ٕٕف مٚ أظتَهد إٔهف هْهٚك ؾهرق بهغ ووهع افًهٚظٜ يف افّْٔهك أو افٔنهى مهـ حٔهٞ أن 

 افيورة كقج زيدًا مـ افْٚس أن يوع شٚظتف يف افٔد افٔنى.

ام بٚفًْههٌٜ فٌِْىِههقن ممُههـ أن أتهههقر هههذا ضورة وفههق يف بٚفًْههٌٜ بقجٓههٜ بٔههْ

 ٕير افًٌض، أمٚ افًٚظٜ أيـ افيورة افتل توىر زيدًا مـ افْٚس؟ ًٕؿ.
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 ... مداخِٜ:

يف أثْٚء افًّؾ بتَّٔٓٚ مـ افٔد افّْٔك وكىٓٚ ؾغ؟ يف افٔنى، فُـ  افنٔخ:

 بًد افًّؾ هال إٔٝ مثالً فًٝ يف ظّؾ.

 ًٕؿ. :مداخِٜ

 ؾِامذا جتٔز افٔنى أيـ افيورة؟ هْٚ يٖ . افنٔخ:

 ظٚدي ظٚدي يٚ صٔخ. مداخِٜ:

هٚه. يف ذفؽ رجًٝ إػ ؿقيل فق ترـٝ يف هذه افًهٚظٜ افًهٚظٜر ٕٕهف  افنٔخ:

 مٚ هق مثٚل دؿٔؼ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ بٚفًْههٌٜ فههًٌض افْههٚس، ويف  افنههٔخ: بٔههْام فههٌس افٌْىِههقن ؿههد يُههقن مثههًٚٓ دؿَٔهه

افيههروي، ؾِههام جههٚءك ادالحيههٜ ادتًَِههٜ بٚفًههٚظٜ ؿِههٝ مههثالً واحههد حههداد بًههض 

ٕجٚر يًتًّؾ افيهب بنهدة ؾَهد تتًهرض افًهٚظٜ فقهء مهـ اإلؾًهٚد، مهع إٔهف ههذا 

ًٚ بٚفًٌْٜ فًٌض افًٚظٚت، وبخٚصٜ تِؽ افًٚظٚت افتهل  فٔس ؿٚظدة موىردة أيو

خٌرًا فًِؽ تًِؿ  يَٚل ظْٓٚ: إ ٚ ود افُن، فُـ فٔس ـؾ شٚظٜ تًِؿ واشٖل بف

إْٔههل شههٚظٚ  ـْههٝ ؿههدياًم يًْههل، ًٕههؿ فُههـ مههٚ هههق ـههؾ شههٚظٜ تًههِؿ مههـ أن تتًههرض 

ًٚ أن يىههرأ  بقههء مههـ افًٍههٚد بههٚ زة افًْٔههػ، ؾهه٘ذا ـههٚن جنههك صههٚحٛ افًههٚظٜ صههٔئ

ظذ افًٚظٜ هذا فٔس ظهذرًا فهف أن يًتهٚد ـهام رجًهٝ إٔهٝ أخهرًا إػ افقاؿهع تَهقل: 

  مقوقظْٚ يف افَٚظدة افثٕٜٚٔ وهل: اٚفٍٜ ادؼـغ.هُذا افًٚدة ؾ٘ذًا: هْٚ يٖ 

ٕرجع إػ مقوقع افٌْىِقن، وهذا مقوهقع حًهٚس ؾًهالً: أيهٜ افتهل ذـر هٚ: 

ُىِرْرُتْؿ إَِفْٔهههفِ ﴿ ٚ اْوههه ٓ  َمههه افًِهههامء اشهههتٌْىقا مْٓهههٚ افَٚظهههدة ادًروؾهههٜ  [339]األنعرررا  ﴾إِ
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ؾّٓٓهههؿ فُتهههٚب  ظْهههدهؿ بٚفيهههورات تٌهههٔح ادحيهههقرات، وفُهههْٓؿ مهههـ دؿهههتٓؿ يف

ًٚ يف أيههٜ إػ أ ههٚ ٓ تًىههل هههذه افَٚظههدة ظههذ إضالؿٓههٚ  ًٚ دؿَٔهه رهبههؿ وجههدوا تٌْٔٓهه

 افيورات تٌٔح ادحيقرات، وفذفؽ ؿٔدوهٚ بَق ؿ: افيورة تَدر بَدرهٚ.

ُىِرْرُتْؿ إَِفْٔهههفِ ﴿مهههـ أيهههـ أخهههذوا ههههذا افَٔهههد؟ مهههـ ؿقفهههف:  ٚ اْوههه ٓ  َمههه  [339]األنعرررا  ﴾إِ

افههههذي اوههههىررتؿ إفٔههههف، وإٔههههٚ أؿههههقل يف شههههٌٔؾ افتقوههههٔح: هههههذه يًْههههل: إٓ ادَههههدار 

ًٚ ؾقجهد حلهاًم  افؤّّٜ فتِؽ افَٚظدة تَدر بَهدرهٚ إٔهف رجهؾ تًهرض فِّهقت جقظه

 ًٚ ًٚ أـِف أصالً ؾٓذا ٓ بقز فف أن يٖـهؾ مهـ ههذا افِحهؿ، وفهق إٔهف اشهتىٌٔف ذوؿه حمرم

ًهههتىٌٔقن أو ضًٌٔهههٜ ـهههام ههههق صهههٖن افٍُهههٚر افهههذيـ ظٚصهههقا برههههٜ مهههـ حٔهههٚ ؿ وههههؿ ي

أخٌٞ افِحقم أٓ وهق حلؿ اخلْزير، ؾٌ٘مُْٕٚٚ أن ٕتههقر ـهٚؾرًا مهـ ههٗٓء افٍُهٚر 

افذي ظٚش حٔٚتف وهق: يٖـؾ مهـ ههذا افِحهؿ رجهس ٕجهس، ثهؿ ههداه اهلل ظهز وجهؾ 

 ؾٖشِؿ.

إٔٚ ٓ أتهقر مثؾ ههذا ادًهِؿ احلهديٞ افًٓهد بٚإلشهالم إٔهف راح تتىهقر أخالؿهف 

ـههههٚن هههههق يًههههتِذ ويًهههتىٔٛ يف ـٍههههره أـههههؾ حلههههؿ  وظٚداتهههف ضٍههههرة واحههههدة أي: بٔهههْام

اخلْزير إذا بف بًهد أن صهٓد أن ٓ إفهف إٓ اهلل وأن حمّهد رشهقل اهلل يًهتخٌثف ههذا مهٚ 

 يٖ  ؾقرًا، إٕام يٖ  مع آشتّرار يف ضٚظٜ اهلل واتٌٚع أحُٚم ذيًٜ اهلل وهُذا.

ًٚ وؿههع يف اّهههٜ وخقهه ظههذ ًٍٕههف ا ههالك مْٓههٚ، و َل بههد ؾهه٘ذا ضبْههٚ إًٕههٕٚ

ًٚ، ؾهال بهقز فهف أن يٖـهؾ مههـ ههذا افِحهؿ ادحهرم مهٚ ينهٌع مْهف، وفههق  إٓ حلهاًم حمرمه

ًٚ مـ افًٚدة افَديّٜ، وإٕهام يٖـهؾ مْهف بَهدر مهٚ يًهد  اشتىٚبف بًٌٛ مٚ أذت إفٔف نٍٕ

 رمَف ويْجل ًٍٕف مـ ا الك.

ٓ  َمٚ اْوُىِرْرُتْؿ إَِفْٔفِ ﴿هذا مًْك ؿقفف تًٚػ:   .[339]األنعا  ﴾إِ

ؾههههههٚٔن بٚفًْههههههٌٜ فٌِْىِههههههقن أوًٓ: مههههههٚ هههههههل افيههههههورة فِههههههٌس افٌْىِههههههقن مههههههٚ هههههههل 
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 افيورة؟

 مثالً: ينتٌؾ يف ذـٜ ينتٌؾ يف مٗشًٜ تهقر ممْقع ـذا. مداخِٜ:

 ضٔٛ. خالص حد افنٌؾ هذا يف هذه افؼـٜ ضورة؟ افنٔخ:

 افنٌؾ يف ظدم. مداخِٜ:

افتههل تٍههرض ظههذ اشههّع. فههٔس افنههٌؾ ؾَههط، افنههٌؾ يف هههذه افؼههـٜ  افنههٔخ:

ادًههِؿ أن جههٚفػ ذيًههٜ اهلل هههؾ هههذه ضورة أو هههذا ضورة هههذا افنههٌؾ؟ ؾهه٘ن 

 :ًٚ ُىِرْرُتْؿ ﴿ؿِههههٝ ضورة هٚتْههههٚ ٕنههههقي أيههههـ افيههههورة؟ ٕحههههـ ؿِْههههٚ نٍٕهههه ٚ اْوهههه ٓ  َمهههه إِ

يًْل: مـ أجؾ  ِص حٚفؽ مـ افقؿهقع يف ا هالك، ؾه٘ذا إٔهٝ  [339]األنعا  ﴾إَِفْٔفِ 

افًّؾ يف  ـٝوٝ ظِٔؽ افؼـٜ اٚفٍٜ افؼع، ؾسـْٝ يف ظّؾ يف ذـٜ وؾر

 هذه افؼـٜ هؾ  نك ا الك؟ ؿِٓٚ سقٜ ٓ.

ُ﴿ مداخِٜ: َٛ اهلل  تَ ـَ ٓ  َمٚ  ـْ ُيِهٌََْٔٚ إِ  .[33]الت بة ﴾ُؿْؾ َف

 ؿِٓٚ ساحٜ ٓ. افنٔخ:

ًٚ ٓ إن صٚء اهلل. مداخِٜ:  ضًٌ

 ؾ٘ذًا: مٚ هل افيورة. افنٔخ:

ل بْتههقر أن ـثهرًا مهـ افْهٚس وههذا ٕحهـ ًٕرؾهف بتجربتْهٚ ؾّـ هْٚ مـ هذا ادثهٚ

ًٚ ـهام تهرى، يًهّقا إصهٔٚء افتهل ههل حٚجهٜ  احلٔٚتٜٔ هذه، وؿد بٌِٝ مـ افُز ظتٔه

مههـ احلٚجههٚت يُّههـ آشههتٌْٚء ظْٓههٚ يًههّقهٚ ضورة، ثههؿ بْههًٚء ظههذ هههذا افتًههّٜٔ 

يف ضورة،  يىٌَقا افَٚظدة افيورات تٌٔح ادحيقرات يٚ أخل أيـ افيورة مٚ

وهْهههٚ يف ههههذا ادجِهههس أحهههد إخقإْهههٚ ؿهههدم بىِهههٛ ظّهههؾ يف ذـهههٜ مهههـ افؼهههـٚت 

ومنههٔٝ ادًٚمِههٜ حًههٛ افؼههوط ادتًٌههٜ يف ـههؾ ذـههٜ، دههٚ مههٚ بَههل إٓ آتٍههٚق 
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افْٓههههٚئل ؿٔههههؾ فههههف دبِامشههههٜٔ خٚصههههٜ مههههـ ظْههههدهؿ: بههههس فههههق إٔههههف تِههههٌس بْىِههههقن بههههدل 

جههؾ احلّههد هلل ؾههٔام ٕيههـ وٓ افدصههداش ؾَٔههؾ  ههؿ: دههٚذا؟ واهلل هُههذا افَههٕٚقن، افر

ٕزـههل ظههذ اهلل أحههدًا جنههك اهلل ويتَٔههف، ويههٗمـ بههٖن افههرزق بٔههد اهلل أوًٓ، ثههؿ يههٗمـ 

ًٚ بقء مـ افتٍٚصٔؾ افتل جٚءت يف افُتٚب حقل هذه ادًٖفٜ مـ ذفؽ ؿقفهف  ثٕٚٔ

ٚ ﴿تًههههههههههٚػ:  ُف َاَْرًجهههههههههه ْؾ َفههههههههههه هههههههههه ًَ ـْ َيت هههههههههههِؼ اهلل َ َبْ ـْ َحْٔههههههههههه *  َوَمهههههههههه
ُف ِمهههههههههه ُٞ ٓ َوَيْرُزْؿههههههههههه

 ُٛ
ًِ تَ ًٚ. ؾىِؼ افقطٍٜٔ بٚفثالثٜ ٓ رجًٜ [1-3]الطالق ﴾َقْ  فف إفٔٓٚ إضالؿ

 وظٚئش يف حريٜ أحًـ ممٚ يُقن ظٌدًا يف تِؽ افؼـٚت.

ؾهه٘ذًا: تًههّٔتْٚ فههًٌض إمههقر بٚفيههورة تًههّٜٔ خىههٖ، ومههٚ بْههل ظههذ خىههٖ ؾٓههق 

 خىٖ، ؾ٘ذا ـٚن هذا حُؿ افٌْىِقن ؾام رأيؽ يف حُؿ افًٚظٜ؟ ًٕؿ.

 ( 00: 08: 26/ 342اهلدى والنور / )

 (  00: 00: 40/ 342) اهلدى والنور /

 ( 00: 04: 46/ 342) اهلدى والنور /
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 إغلال حول ضابط التػبُ

افًههٗال افتههٚيل : ؾوههِٜٔ افنههٔخ ذـههرت مههـ ؿٌههؾ أن افوههٚبط يف افتنههٌف  افًههٚئؾ:

ٚ وه ًٓ ْهٚك أمهقر ـٕٚهٝ بٚفٍُٚر هق أن يُقن إمر صًًٚرا  ؿ، ؾْٓٚ يُقن إمهر تنهٌ

ٚ أممٔهٜ مثهؾ اجلٚـٔهٝر ؾٚفنهٔخ  صًًٚرا  ؿ ثؿ إتؼت وأصٌح افنٔخ يًتزهٚ فٌٚشًه

ٓ يرى ؾٔف تنٌٓٚ مع إٔف يف أول إمر ـٚن خًٚصٚ هبؿ وـٚن ظْدٕٚ ادًٌُِح وافهزدة 

 وافًٌٚءة وؽرهٚ مٚ ؿقل ؾؤِتُؿ جزاـؿ اهلل خرا؟

وفهههٔس تًٌهههدًيٚ ؽهههر مًَهههقل  ًٕهههؿر افتنهههٌف حُهههٌؿ ذظهههل مًَهههقل ادًْهههك افنهههٔخ:

ٚ مههٚر صههًٚر فٍُِههٚر ثههؿ ذهههٛ هههذا افنههًٚر ظههْٓؿ  ادًْههك، ؾهه٘ذا ـههٚن فٌههٚس مههٚر يقًمهه

ؾحْٔئذ يْتٍل حُؿ افتنٌف هبؿ، وؿد اشتدفِٝ يف بًض جًِٚ  بحديٞ ادٌهرة 

ـهٚن يف  ¢بـ صًٌٜ افذي جٚء يف صحٔح افٌخٚري يف ؿههٜ خالصهتٓٚ: أن افٌْهل 

ٛ  ادٌرة بـ صًٌٜ اشٍر ؾخرج صٌٚح يقم فَوٚء ح ف ئدٚء ظذ ووهقٚجتف ثؿ ص

ّغ  ٕٕهف  ُُ  -ؾتقوٖ، ودٚ جٚء ظِٔف افًالم إػ ؽًؾ ذراظٔف َل يتُّـ مـ ـػ اف

ـهههٚن ظِٔهههف ُجٌ هههٜ رومٔهههٜ وهههَٜٔ افُّهههغ، ؾهههام ـهههٚن مْهههف إٓ أن خًِٓهههٚ  -وهْهههٚ افنهههٚهد 

ا فِروم يقمئذ دٚ وأفَٚهٚ ظذ أـتٚؾف ثؿ تقوٖ، ؾِق ـٕٚٝ هذه اجلٌُ ٜ افرومٜٔ صًٚرً 

حٚجٜ أن يٌِس فٌٚس افٍُٚر وهق افَٚئؾ ٕحد أصحٚبف حْٔام  ¢ـٚن فرشقل اهلل 

ِ ام ظِٔههف ؿههٚل فههف:  هه ًَ ؾههال بههد أن ٕالحههظ  شهههذه مههـ ثٔههٚب افٍُههٚر ؾههال تًٌِههٓٚ» جههٚءه م

ٚ مهههٚر ههههق تنهههٌف بٚفُهههٚؾر أن يُهههقن ؾًهههالً ههههذا افٌِهههٚس يّث هههؾ  حٔهههْام َٕهههقل بهههٖن فًٌٚشههه

صًٚر  ؿ، وإٔٚ أضب مثالً مـ أفًٌٜ افٍُٚر افَديّٜ ـٔػ مع  افٍُٚر، وأن يُقن
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افهههزمـ كهههقل ههههذا افٌِهههٚس إػ فٌهههٚس بًهههض ادًهههِّغ يف بًهههض افهههٌالدر يف ههههذه 

افٌالد مٚ تًرؾقن فٌهٚس رأس يًهّك بهٚفىربقش فُهـ ربهام رأيهتؿ صهقرة افىربهقش 

 ههههٚ يف مههههثالً يف مكهههه، يف فٌْههههٚنر حتههههك افْهههههٚرى يًٌِههههقن ؿًِْههههقة مًههههتديرة وفق

أمحرر هذا إشهّف افىربهقش وفهف ضهروة مهـ خٔىهٚن دؿَٔهٜ وبًهض افًِهامء ادنهٚيخ 

ٍههقا رشههٚفٜ يف كههريؿ ا ههٚذ هههذه افىههرة مههـ أفٔههٚي احلريههر ٕ ههٚ حريههر،  يف مكهه أف 

افنٚهد ـٚن هذا افٌِٚس ادًّك بٚفىربقش فٌٚس افًثامٕٔغ وهؿ إٕام أخذوه مـ 

ؾٖخهههذوا مهههْٓؿ ههههذه افًهههٚدةر يهههقم فًٌهههٓٚ  افًِّْهههٚ حٔهههْام ؽهههزوا ههههذيؽ افهههٌالد افُهههٚؾرة

بًض ادًِّغ هذا افزي ـٚن يقمئذ حُّف ـحُهؿ مهـ يِهٌس افزٕٔىهٜ افٔهقم ٕٕهف 

ـٚن صًًٚرا فًِّْقيغ، فُهـ مهع افهزمـ َل يًهد افًّْهقيقن يًٌِهقن ههذا افىربهقش 

وصههههٚر صههههًًٚرا فالتههههراك ادًههههِّغ، وٕحههههـ يف شههههقريٚ إػ ظٓههههد ؿريههههٛ ـْههههٚ ِٕههههٌس 

زال بًههض ادنههٚيخ يٍِههقن افًاممههٜ افٌٔوههٚء ظههذ هههذا افىربههقش افىربههقش، وٓ يهه

إمحر، ٓ يَٚل أن هذا تنٌف بٚفٍُٚر ٕٕف ـٚن زًيٚ  ؿ ٕن هذا افهزي ؿهد اوهّحؾ 

 .ظْٓؿ ؾهٚر ظٚدة فًٌض ادًِّغ

وفههذفؽ ؾٔجههٛ أن يههراع كَههؼ مًْههك افتنههٌف بٚفُههٚؾر وهههذا فههٔس طههٚهًرا ؾههٔام إذا 

ذي جٚء ذـره يف افًهٗال وههق اجلٚـٔهٝ، فُهـ فهٔس ـٚن ؽر صًٚر  ؿ ـٚدثٚل اف

ـههذفؽ افُراؾٔههٝ وفههٔس ـههذفؽ افًٌَههٜ أو افزٕٔىههٜ ؾٓههذا ٓ يههزال مههـ فٌٚشههٓؿ ومههـ 

صههًٚرهؿ ق ..ي ظِههؿ يل، أذـههر هبههذه ادْٚشههٌٜ أن هْههٚك صههٔئًٚ ؽههر افتنههٌف وهههق ثٚبههٝ 

ٚر ذفههؽ افقههء: هههق  هه ًٍ ومًههتّر بخههالي افتنههٌف ؾَههد جتِههػ حُّههف ـههام ذـههرت نٕ

ٍٜ افٍُٚر اٚفٍٜ افٍُٚر، أظْل مـ ادًتحٛ ذًظٚ وإن ـٚن فٌس اجلٚـٔٝ اٚف

ٚ ؾّههـ ادًههتحٛ أن يتًّههد اإلًٕههٚن تههرك فٌٚشههف اٚفٍههٜ  هه ًٍ ٚ ـههام ذـرٕههٚ نٕ ًٓ فههٔس تنههٌ

فٍُِٚر وفٔس مـ بٚب افْٓل ظـ افتنٌف هبؿر ٕن طٚهرة افتنٌف يف فٌس اجلٚـٔهٝ 

ٚ وفُـ أفهٔس ههذا مهـ فٌهٚس  ًٍ افٍُهٚر؟ َٕهقل:ًٕؿ وإذن ظِْٔهٚ أن مٍْٜٔ ـام ذـرٕٚ نٕ
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ٕخههههٚفٍٓؿ، هههههذه ادخٚفٍههههٜ تنههههّؾ ـههههؾ رء يًٍِههههف افٍُههههٚر إذا ـههههٚن ٓ حههههرج ظههههذ 

 .ادًِّغ يف اٚفٍتٓؿ

ؾّههههثالً ؿهههههٜ ؾٔٓههههٚ ضههههقل أذـههههر خالصههههتٓٚ ـههههٚن جههههرى َٕههههٚش بْٔههههل وبههههغ أحههههد 

افًًَٔغ ادٚرؤٕغ افٌِْهٕٚٔغر حٔهٞ إُٔهر ظهذ ادًهِّغ وههذا مهـ ٕحهق ثالثهغ 

ٚ، إُٔهر ظهذ ادًهِّغ تنهددهؿ يف ديهْٓؿ وبخٚصهٜ تٍُهرهؿ شْٜ  ًًه يف دمنؼ ضٌ

فُامل أتٚتقرك افذي ـٚن اشّف مـ ؿٌهؾ مههىٍك ـهامل بٚصهٚ، ههذا افهزظٔؿ افسـهل 

افههههههذي أدخههههههؾ افًِامٕٔههههههٜ وافالدئْههههههٜ بههههههديؾ افؼههههههيًٜ اإلشههههههالمٜٔ ومًههههههروي هههههههذا 

ر ٕٕههف  حٚفف،افنههٚهد: صههدرت ؾتههٚوى يقمئههذ بتٍُههر هههذا افرجههؾ وهههق حههٌؼ أن هه  ٍ يُ

ؽر ديـ اإلشالم، مهـ ذفهؽ ؽهر إحهقال افنخههٜٔ وجًهؾ مهثالً فسٕثهك مثهؾ حهظ 

افذـر وؽره، هذا افرجؾ مـ والفف إٔف ـٚن ؿد ؾرض ظهذ افنهًٛ افسـهل افتٌَهع 

فهههههٌس افًٌَهههههٜ، وٓ يهههههزال نثهههههٚر ههههههذا بهههههرؽؿ افْٓوهههههٜ اإلشهههههالمٜٔ ادقجهههههقدة أن يف 

مقجههقدة بههغ بًههض ادًههِّغ، ؾههرض ظِههٔٓؿ إٕٚوههقل ؾههال يههزال نثههٚر هههذه افًٌَههٜ 

رون أتهٚتقرك  ٍ ه هذه افًٌَهٜ ؾهُٖٕر ههذا افًَهٔس ظهذ ادًهِّغ دهٚذا يوهِِقن ويُ

ِههٜ، إٕٔههف ؾههرض قظههذ هههٚيي افًٌَههٜ؟ افًٌَههٜ فٌههٚس أممههل ومههٚ صههٚبف ذفههؽ ؿهههٜ ضقي

 ُّٝ أن افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ هههل أـّههؾ افؼههائع، وأ ههٚ  اخلالصههٜ ؿِههٝ فههف: بًههد أن أثٌهه

ُؾ مٚ كتٚجف إمٜ ادًِّٜ، ومـ ذفؽ إٔف  ك ظـ افتنٌف هذا افذي هق جٚءت ب

يُْره ظذ ادًِّغ وـٚن هق ظِٔف زي افًًَٔغ ادٚرؤٕغ ؿًِْهقة ضقيِهٜ جهًدا 

وشقداء، ويٌِس أيًوٚ ُجٌ ٜ شقداء ـُجٌ ٜ ادنٚيخ يف بًض افٌالد يف شقريٚ أو يف 

ًَِْهههقة افًهههقداء وووهههًٝ ظهههذ أتهههرى فهههق إٔهههؽ رؾًهههٝ ههههذه اف "فٌْهههٚن ؾَِهههٝ فهههف:

 "، ؿِٝ:"ٓ  "؟ؿٚل: "رأشؽ ضربقش أمحر وظِٔف افًاممٜ افٌٔوٚء أبقز ظْدك 

هُذا  "ٕحـ رجٚل ديـ  "، ؿٚل:"دٚذا تُْر ظِْٔٚ ٕحـ مٚ إٔٝ ٓ تروٚه فًٍْؽ؟

هههذا هههق افٍههرق بْْٔههٚ ٕحههـ "تًٌههرهؿ افْهههٚرى ؾٖخذتههف مههـ هههذه افُِّههٜ، ؿِههٝ فههف:
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ههؾ  مًؼهه ادًههِّغ وبٔههُْؿ ههؾ ٕظههذ مًههِؿ ق  إٔههتؿ مًؼهه افْهههٚرى،ٕحـ مههٚ ق 

ٕدٕك مًِؿ، مٚ قرم ٕظذ مًِؿ قرم ظذ أدٕك مًِؿ فٔس ظْدٕٚ رجٚل ديهـ 

ورجٚل ٓ ديـ، أمٚ إٔتؿ ؾٌ٘ظساؾؽ أبٔٝ ظذ ًٍٕهؽ أن تٌهر ههذا افهزي ٕٕهؽ مهـ 

رجٚل رجٚل افديـ، ومًْك هذا إٔؽ تًسي أن هْٚك ضٚئٍٜ ـٌرة مـ افْهٚرى هؿ 

ٓ ديـ، ؾٔجهقز  هؿ مهٚ قهرم ظِهُٔؿ، قهرم ظِهُٔؿ مهٚ بهقز  هؿ، ههذا ههق افٍهرق 

م  بْْٔٚ وبُْٔؿ، ٕحـ ادًِّقن ـٖشْٚن ادنط ٓ ؾرق بغ ـٌر وصٌر، فذفؽ حر 

ههٝ إٔههٝ ظههذ ًٍٕههؽ ٕٕههؽ رجههؾ ديههـ وـههؾ مًههِؿ ظْههدٕٚ  اإلشههالم افتنههٌف ـههام حرم 

ٌُٓٝ افذي ـٍر هذا ؾٔام يتًِؼ"رجؾ ديـ   بٚفنًٚر. ، ؾ

أمههٚ افٌِههٚس افههذي فههٔس صههًًٚرا ؾًٔههتحٛ ادخٚفٍههٜ ومههـ أجههؾ ذفههؽ ٕحههـ ٕتخههذ 

هههذه افًههْٜ أي: ٕوههع افًههٚظٜ افتههل اخسظٓههٚ إوروبٔههقن واظتههٚدوا أن يوههًقهٚ يف 

صامئِٓؿ ؾْحـ ٕوًٓٚ يف أيامْٕهٚ دهٚذا؟ اٚفٍهٜ فٍُِهٚر وفهٔس إٓ، ؾِهق أن ووهع 

ٌٚفههههٛ ظههههذ ادًههههِّغ ٕٕههههف أهههههقن اإلًٕههههٚن افًههههٚظٜ يف افٔههههد افٔنههههى ـههههام هههههق اف

اشتًامًٓ مـ صٚن إمالئٓٚ وربىٓٚ وتًديؾ ظَٚرهبهٚ ومهٚ صهٚبف ذفهؽ، فُهـ مهٚدام أن 

هذه ظهٚدة فٍُِهٚر ؾهْحـ ٕخهٚفػ افٍُهٚر يف ههذه افًهٚدة دهٚذا؟ فَقفهف ظِٔهف افههالة 

ؾجًهههؾ افٌْهههل  شإن افٔٓهههقد وافْههههٚرى ٓ يههههٌٌقن صهههًقرهؿ ؾخهههٚفٍقهؿ»وافًهههالم: 

فنٔٛ افذي ؾروف اهلل ظهز وجهؾ بحُّتهف ظهذ ـهؾ ظٌهٚده شهقاء صٌغ افنٔٛر ا ¢

ـهههٕٚقا مًهههِّغ أو ـهههٚؾريـ ؾُِٓهههؿ ينهههٌٔقن ٓ ؾهههرق بهههغ مًهههِؿ وـهههٚؾر، بهههغ مًهههِؿ 

ٚ يف ههذا افهزي افهذي َل يتَههده أحهد مهْٓؿ،  ًًه صٚفح ومًِؿ ضٚفح ؾٔنسـقن  ٔ

ٚ مهع ذفهؽ ؿهٚل  ظِٔهف بؾ فق ـٚن بُِّٓهؿ وب٘شهتىٚظتٓؿ دهٚ صهٚب أحهًدا مهْٓؿ إضالؿًه

إن افٔٓههههههقد وافْهههههههٚرى ٓ يهههههههٌٌقن صههههههًقرهؿ »، شخههههههٚفٍقهؿ»افهههههههالة وافًههههههالم: 

أي: هههذا افنههٔٛ مٍههروض ظِهُٔؿ مههـ اهلل ٓ تًههتىًٔقن أن ٓ تتنههٌٓقا  شؾخهٚفٍقهؿ

يف افنههههههٔٛ بٚفٍُههههههٚرر فُههههههـ تًههههههتىًٔقن أن  ههههههٚفٍقهؿ ؾٚصههههههٌٌقا حتههههههك كََههههههقا 
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حٍهقا افنهٚرب »م: اٚفٍتٓؿ، هذا احلديٞ أهؿ جًدا مـ ؿقفف ظِٔف افهالة وافًال

ٚ أمههر بٚدخٚفٍههٜ فُههـ هْههٚ أمههر  شواظٍههقا افِحههك وخههٚفٍقا افٔٓههقد وافْهههٚرى هْههٚ أيًوهه

بٚدخٚفٍٜ يف ترك افِحٜٔ ـام خَِٓهٚ اهلل، أمهٚ هْهٚك أمهر بههٌغ افِحٔهٜ وظهدم ترـٓهٚ 

ـههام خَِٓههٚ اهلل بٚفًْههٌٜ فِنههٚئٛ، ؾٚدخٚفٍههٜ يف احلههديٞ إول أـههز وأهههؿ بُثههر 

ق أشهّك وأرؿهك مهـ مٌهدأ افتنهٌفر افْٓهل ظهـ افتنهٌف ههذا ٓ بهقز ؾٔتوح فْٚ مٌدأ ه

تٍْٔههذه، فُههـ فههق تههرك اإلًٕههٚن اٚفٍههٜ يف بًههض إمههقر ـٓههذا ادثههٚل افههذي ضبتههف 

ٚ ٓ إًُٕٚرا ظذ مـ ترك ذفؽ، فُـ إؾوؾ أن يوهع ادًهِؿ ٕههٛ ظْٔٔهف  ًٍ فُؿ نٕ

ذفؽ ؿِهههٝ فهههذفؽ دائهههاًم وأبهههًدا أن جهههٚفػ افُهههٚؾر مهههٚ اشهههتىٚع إػ ذفهههؽ شهههٌٔال، فههه

ههرم افًٌَههٜ ٕ ههٚ ؿًٌههٜ وإٕههام ٕ ههٚ زي افُههٚؾر، ؾِههق أن إافًَههٔس:  ن اإلشههالم َل ق 

ٚ وقجهدٓي أن يف افًٌَههٜ  أتهٚتقرك ههذا ـههٚن مٗمًْهٚ، مٗمًْههٚ بهٚهلل وبرشهقفف ورأى ؾرًوهه

ؾٚئدة ؽر افىربقش افذي ـٚن إتراك يًتًِّقٕف، ـٚن ب٘شهتىٚظتف أن يٍهرض ههذه 

ٚ ظالمههٜ خٚصههٜ، مههثالً أن يًَههد يًههّقه ظْههدٕٚ يف افنههٚم زيههؼ افًٌَههٜ فُههـ بًههؾ  هه

يًْل ربىٜ ظرض إصٌع أو إصًٌغ ظالمهٜ بٔوهٚء ؾًٔهري أن ههذا ادتهزٕط ههق 

ي ؾر افههههذي هههههق أتههههٚتقرك أراد قإٕههههزالمًههههِؿر ٕٕههههف صههههٚر فههههف صههههًٚر فُههههـ هههههذا افُههههٚ

ادًههههههِّغ وأن قِّٓههههههؿ ظههههههذ افتنههههههٌف بٚفُههههههٚؾريـ وفههههههذفؽ محههههههؾ ظِٔههههههف ظِههههههامء 

ٚ أهههههؿ ممههههٚ ؾههههرض ظههههذ اد ًههههِّغ وـٍههههروه فههههٔس  ههههذا ؾَههههط بههههؾ وفتٌٔههههره أحًُٚمهههه

 افنًٛ افسـل افتنٌف بٚفٍُٚر .

 (01:58:26( /31أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 حله الطفس إىل بالد اللفاز

 شٗال: افًٍر فٌالد افٍُر فًِّؾ ؟

دًٚؾر مهـ بهالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر، إٓ يف ٓ، مٚ بقز فًِِّؿ ا افنٔخ:

ِٚجُروا ﴿شٌٔؾ آضالع وافًزة، أمٚ يف شٌٔؾ افًّؾ  َٓه ًٜ َؾُت ًَ ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِش ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓ مٚورة  شادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ»وؿٚل ظِٔف افًالم: ،[91]النسا  ﴾ؾِٔ

اق، ؾهام بٚفهؽ إذا شهُْٝ إٔهٝ أو  مٚ بهقز فًِّهِؿ بهٚور ادًهِؿ، ٕن افىٌهع َه 

مهههـ  اً ؽهههرك يف بهههالد افٍُهههر وافًٍهههؼ، ؾْٓهههٚك افنهههؿٜ افَهههٚهرة، وفهههذفؽ تهههرون ـثهههر

افنٌٚب إذا ذهٌقا إػ تِؽ افٌالد رجًقا بٖشقأ ممٚ ـٕٚقا بُثر، ويُّـ أن أدهس 

أن بًوههٓؿ يًههقدون بخههر ممههٚ ـههٕٚقا، فُههـ هههذا ٕههٚدر، وافْههٚدر ٓ حُههؿ فههف، ودائههاًم 

مهـ جهٚمع »يَهقل:  ¢بٛ أن ٕٖخذ إحُٚم مـ أدفتٓٚ افؼظٜٔ، ؾٚفرشهقل  ٕحـ

إٔهٚ بهريء مهـ مًهِؿ »مهـ جهٚمع يًْهل: خٚفىهف وصهٚحٌف، وؿهٚل:  شادؼك ؾٓق مثِهف

وأحٚديٞ ـثرة وـثرة جدًا تْٓك ظـ هذه ادجهٚورة  شجٚور ادؼـغ يف بالدهؿ

 وظـ هذه ادهٚحٌٜ.

 ظرس ...شٗال: فق صٚر ظْده مثالً وؾٚة أو 

ضٔهٛ، صهٚر ظْهده وؾهٚه تهروح تًزيهف مهٚذا تَهقل فهف؟ ههذه ههل ادنهُِٜ،  افنٔخ:

 ْٕٕٚ ٕحـ ٕخٚي تذهٛ تًزيف تدظق اهلل يرمحف.

 : .. ( 49: 39/ 54) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 افذهٚب فِتجٚرة؟ مداخِٜ:

ًٚ ضقيهؾ إمهد ؾٕ٘ه افنٔخ: ًٚ ومَٚمه ف افذهٚب فِتجٚرة ٓ بهٖس إذا َل يُهـ اشهتٔىٕٚ

.ًٚ  يتٖثر أيو

 ومٚذا ظـ آشتٔىٚن بَهد افدظقة؟ مداخِٜ:

 ٍٕس اجلقاب افًٚبؼ. افنٔخ:

 أهيام إشٌؼ أو افًٚبؼ. مداخِٜ:

ًٕههؿ، يًْههل: إذا ـههٚن هههق قُههؿ ظههذ ًٍٕههف بٖٕههف حمهههـ وإٔههف ٓ يتهههٖثر  افنههٔخ:

بتِهههؽ إجهههقاء ؾهههُّٔـ أن َٕهههقل بجهههقاز ذفهههؽ يف شهههٌٔؾ افهههدظقة، فُهههـ ٕحهههـ ٕهههرى 

يذهٛ إػ تِؽ افٌالد افنهٌٚب بٔهْام افقاجهٛ أن يهذهٛ افنهٔقخ افهذي  افقاؿع إٕام

هههؿ بًٔههديـ ظههـ ميْههٜ آؾتتههٚنر وفههذفؽ احلََٔههٜ افههدظقة كتههٚج إػ دراشههٜ جٔههدة 

جههدًا حتههك ًٕههري مههـ افههذيـ يههدظقن إػ اهلل بههٛ أن يُقٕههقا حمهههْغ متههزوجغ 

ٜ فِنهههٔقخ حمههههْغ بهههٕٚخالق اإلشهههالمٜٔ، وههههذا يف افٌٚفهههٛ إٕهههام يوهههّـ بٚفًْهههٌ

 ادًْغ.

ًٚ أن ظددهؿ أفػ  مداخِٜ: ٍٕع اهلل بؽ! ظذ أي حٚل ادًِّقن بٚهبقن واؿً

ومٚئتغ مِٔقن مًهِؿ يف افًهَٚل أن ويف أمريُهٚ مهثالً وحهدهٚ شهتٜ ماليهغ مًهِؿ، 

أمهههر واؿهههع مهههْٓؿ مهههـ أشهههِؿ مهههـ إمهههرئُغ ومهههْٓؿ مهههـ ههههٚجر أبهههقه.. أو ٓ َٕهههقل: 
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بَهههد ادًٔنههٜ.. افتجههٚرة، ؾٓههؾ  ههذه اجلامظههٚت  هههٚجر.. تٌههرب إػ تِههؽ افههديٚر

افتههل وصههٍٓٚ بٚدجتًّههٚت افُههٚؾرة حُههاًم بًههؾ اإلًٕههٚن فههق ذهههٛ فٔههدخؾ ؾٔٓههٚ 

ومًٓهههههٚ شهههههقاًء يف دظهههههقة وتًِهههههٔؿ أو دراشهههههٜ أو جتهههههٚرة أو تًٚمهههههؾ أو تثٌٔهههههتٓؿ ظهههههذ 

إشالمٓؿ ومٚ صٚبف ذفؽ، هؾ  ذا افتًِٔؿ يف احلََٜٔ.. فق أراد اإلًٕٚن أن يذهٛ 

 بِد فٔس ؾٔٓٚ مًِؿ ؾرق يف احلُؿ أو فٌِد ؾٔف جٚفٜٔ إشهالمٜٔ وؾٔٓهٚ مًهجد.. إػ

 وؾٔٓٚ ... ظذ اإلشالم.

ًٚ وظِاًم. افنٔخ:  ٓ أزال ظْد ؿقيل افًٚبؼ.. يذهٛ هْٚك افنٔقخ شْ

 : .. (15: 26/   79) اهلدى والنور /  

 : .. (  15: 41/   79) اهلدى والنور /  

 

 باب ميُ

تىٔع ادًِؿ أبدًا يف بالد افٍُهر إٔهف قٔهٚ حٔهٚة إشهالمٜٔ، وإمهر ؾال يً افنٔخ:

ًٚ يف تىٌٔهؼ اإلشهالم ٓ يُّهـ أن  واوح جدًا إٔف افٌالد افع ظٚصٝ أربًٜ ظؼ ؿرٕ

يًهههٚويف بِهههد حهههؾ ؾٔهههف اإلشهههالم فربهههع ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن، أو ٕههههػ ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن، 

ٕحهـ مهٚ ْٕههح مًهِاًم  افَؤٜ كتٚج إػ زمـ ـثر وضقيؾ جدًا، وفهذفؽ احلََٔهٜ

أن يًههٚؾر إػ تِههؽ افههٌالد فسؿٚمههٜ، وإٕههام إذا شههٚؾر فِتجههٚرة مههثالً ظههذ أن يًههقد بًههد 

 ،ًٚ أشٌقع أشٌقظغ صٓر صٓريـ إػ نخره مهٚ ؾٔهف ظْهدٕٚ مهٕٚع ظهذ أن يُهقن حمههْ

ًٚ  مهههربوأظْهههل بٚإلحههههٚن أن يُهههقن  تربٔهههٜ إشهههالمٜٔ صهههحٔحٜ، وأن يُهههقن متزوجههه

ًٚ افههزواج افؼههظل اد ىِههقب حتههك ٓ يٍههتـ هْههٚك بههٚفرخص ادقجههقد يف بٔهههع أيوهه

إظراض بُؾ وشِٜٔ، ؾ٘ذًا: جقاب افًٗال افًٚبؼ ٓ ًٕتىٔع أن َٕقل يًقد أو ٓ 
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ول ظْههههف، هههههق افههههذي يَههههدر ٗيًههههقدر ٕٕههههف فُههههؾ مههههْٓام منههههُِٜ أو افًههههٚئؾ أو ادًهههه

 ادقوقع.

 شههٔدي ... حتههك وإن ـههٚن ادجتّهههع إمريُههل افههذي يًههٔش بههف ذفهههؽ مداخِههٜ:

ًٚ أو حتهك أؿهؾ ضره أو تقاجهده هْهٚك أؿهؾ ضر مهـ بِهده إصهع  افنخص منٚهب

 بًّْك: ... 

مٍٓهههقم شهههٔدي ـالمهههؽ، بهههس بْْيهههر أبهههق قٔهههك فًِٚؿٌهههٜ يًْهههل: وفهههق أين  افنهههٔخ:

ؿىًٝ ـالمؽ بهس يف طْهل بهٚيـ ادُتهقب مهـ ظْقإهف، إذا تههقرٕٚ إٕهف بهده يههر 

مل، وبًٌهههههٚرة أسح إؿٚمهههههٜ إصهههههالح، أو بًٌهههههٚرة أووهههههح كَٔهههههؼ ادجتّهههههع اإلشهههههال

افدوفههٜ اإلشههالمٜٔ، مههٚذا تتهههقر يُههقن إؿٚمههٜ افدوفههٜ ادًههِّٜ يف افههٌالد اإلشههالمٜٔ 

 افًريَٜ إٓتًٚب فسشالم أم هذه افٌالد افتل هيٚجر إفٔٓٚ ادًِّقن؟

 افًريَٜ. مداخِٜ:

ًٚ ؿد أزيد ظهذ مهٚ تَهقل،  افنٔخ: هذا هق، وفذفؽ افًٗال تًٌؽ إذا بدٕٚ ْٕير نٕٔ

وأؿقل: ؿد ئًش بًهض ادًهِّغ خهر مهـ بالدههؿ، فُهـ ههذه ٕيهرة ؿههرة جهدًا، 

ًٚ فِذريهههٜ افهههع بهههدك جتهههل مهههـ ههههٗٓء  ٕحهههـ ْٕيهههر ادًهههتٌَؾ، أوًٓ: بهههدٕٚ ْٕيهههر أيوههه

وههٚمْغ هههٗٓء أبههٚء مًههتٌَؾ هههٗٓء إبْههٚء، وإٕههف مههٚ  ادًههِّغ، هههذه افذريههٜ مههثالً 

ٔس بًٔهد أخٌهٚر افٌٌِهٚر وحمهٚوفتٓؿ يىِع هْٚك ؿرار ـام ؾًِقا، ومهـ ظٓهد ظهُْؿ فه

تْهههر بههؾ إخراجههف ظههـ اإلشههالم فستههراك ادًههِّغ، وفههذفؽ ؿِههٝ أـثههر مههـ مههرة، 

وشهههئِٝ: مهههٚ ههههق حُهههؿ حلهههؿ افٌٌِهههٚر؟ أتوهههٚيؼ مهههـ ههههذه إشهههئِٜ ـثهههرًا يف أوٕهههٜ 

ًٚ وؿقل: فًٚتُؿ ؾٔٓٚ منُِٜ هذه وافٌٌِٚر بٔذبحقا إتراك  إخرة، وبهٔح أحٕٔٚ

ح افًْهٚج، ؾهٖٕتقا بهدـؿ تًهٖفقا إٔهف ًٕهٚجٓؿ ذبحهٝ بىريَهٜ إشهالمٜٔ أم ادًِّغ ذب

ًٚ وجٛ ظذ  ٓ؟ بقز أـِٓٚ أم ٓ؟ فق ـٕٚقا يذبحق ٚ ظذ افىريَٜ اإلشالمٜٔ حَ
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ادًِّغ يَٚضًقا هذه افدوفٜ، وهل تًٍؾ يف إخقإْٚ ادًِّغ مٚ تًٍؾ، ؾام ؾٔهف 

بٔتُتِهقا، إٔهٚ يف افقاؿهع أتًهٚءل: مهٚ ظْدٕٚ وامٕٜ يٚ أشتٚذ دٚ بًٔٔنقا ادًهِّقن و

هههق ظٚؿٌههٜ ادًههِّغ افههع بَّٔٔههقا يف هههذيؽ افههٌالد بٚفًْههٌٜ فًِّههتٌَؾ افًٌٔههد، أٓ 

ًٚ، وؿؤٜ إٕهف واهلل  يُّـ أن يهدر ؿرار بىرد هٗٓء و جرهؿ، مٚ ؾٔف وامٕٜ ضًٌ

، بالد أمريُٚ بالد حريٜ ورؾًٝ رايٜ احلريٜ، صٚيٍغ ٕحهـ إٕهف ههذا حهز ظهذ ورق

 مٚ هق ـالم صحٔح، وفذفؽ بٚرك اهلل ؾٔؽ بٛ أن ْٕير فًِّتٌَؾ افًٌٔد.

ادًهههتٌَؾ افَريهههٛ صهههٔخْٚ إضٍهههٚل ههههٗٓء مهههٚ  هههؿ مهههدارس إشهههالمٜٔ  مداخِهههٜ:

 مدارشٓؿ ويتًِّقا يف مدارشٓؿ.

 وا مًِّغ.ٗمٚ هذا مٚ أذٕٚ إفٔف إ ؿ وٚمْغ إوٓد أن يْن افنٔخ:

واحههد ـههٚيف  ههذا افًههٗالر ٕن هههذا افًههٗال  ... إٔههف ٓ يقجههد جههقاب مداخِههٜ:

 يتنًٛ.

يًْل: إذا ـٚن اإلًٕٚن بقوًؽ إٔٝ رايح أربع مخس شْغ فِدراشهٜ  مداخِٜ:

ثهههؿ فًِّهههؾ أربهههع مخهههس شهههْغ، وبٚفتهههٚيل مهههٚ راح يُهههقن يف ادهههدى افَريهههٛ ذريهههٜ 

وأوٓد ... وههههههق احلََٔهههههٜ بًٔهههههٖل ٕ هههههؿ ظٚئنهههههغ يف أمريُهههههٚ وهههههّـ ادجّقظهههههٜ 

ْتؼوا يف شٌٔؾ اهلل، واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مٚ ... إذا طؾ يُّـ اهلل مهٚ اإلشالمٜٔ وي

تههف ؾهههذهٛ أمرايههٗثر  هههؿ ... فُههـ يف أمريُهههٚ يتًههري ظهههذ واحههد ودفهههف ظههذ أههههؾ 

ؾقجد  ٚظٜ شٍِٔغ وخىٌٓٚ خالل أشٌقع يًْهل: ... ظهٚش يف ادجتّهع افثهٚين، 

ًههههف وههههّـ ؾُٔههههػ مههههـ هههههق مههههق ظههههٚيش يف ادجتّههههع افثههههٚين، فُههههـ هههههق حههههٚس ٍٕ

ًٚ ... ؾُِهههـ يهههٚ صهههٔخ ... ظهههٚيش هْهههٚك،  مّقظهههٜ ٕٚصهههىٜ يف شهههٌٔؾ اهلل، وههههذا مٗؿتههه

ؾٌٚفتٚيل شقي يٖتٔؽ أوٓد وإوٓد بًِقن أمٚم افتٍِزيقن بهسوح ظهذ ادخٌهز 

ينههسي مههـ واحههد ... يًْههل: بههدك تًههٔش جههق، ؾٖٕههٝ ٓ يُّههـ تًههٔش جههق إشههالمل 
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 مٚئٜ بٚدٚئٜ يف أمريُٚ.

حيٝ إٕف ٓ صهؽ مْهف تىٌٔهؼ افًّهؾ اإلشهالمل يف أمريُهٚ بس افع ٓ مداخِٜ:

ئهههٜ ادقجهههقدة ٔـهههٚن أشهههٓؾ بُثهههر مهههـ تىٌٔهههؼ افًّهههؾ اإلشهههالمل ههههقن خٚصهههٜ يف افٌ

ؾٔٓههٚ، مثههٚل صههٌر: يف أمريُههٚ ؿوههٜٔ آخههتالط هههذا رء ضًٌٔههل... حتههك هْههٚك ٓ 

ًٚ إْٕههٚ ًٕههر يف ًٚ، فُههـ بُٔههقن مقجههقد أهة مههع بًوههٓٚ، ظّقمهه  يقجههد اخههتالط متٚمهه

اختالط مٓام ـٕٚٝ افيروي ؿؤٜ ادهٚؾحٜ مثالً، يف أمريُٚ ؽر ممُـ إٔؽ مٚ 

تههههٚؾح أي امهههرأة وٓ بهههدون أي منهههٚـؾ، إٔهههٚ بهههس ٕزفهههٝ ظهههذ ... وواجٓهههٝ ههههذه 

ادنههٚـؾ جههدًا يف ـثههر مههـ ... ؾالحيههٝ إٕههف تىٌٔههؼ افًّههؾ بٚفههديـ اإلشههالمل يف 

 مل هقن.أمريُٚ ـٚن يتٖثر بُثر جدًا مـ تىٌٔؼ افًّؾ اإلشال

صحٔح بس ؾٔهف مالحيهٜ يهٚ أخهل، ؾٔهف بٔهٝ صهًري ًٕهٔٚن صهىره إول  افنٔخ:

ُِّف ؽريٛ مع افٌريٛ ًٕٔٛ.  بَٔقل: وـ

ؾٚفٌربههٜ جتّههع افْههٚس هْههٚك، وبههتجًِٓؿ متَههٚربغ متٍههٚ غ، بالدٕههٚ اإلشههالمٜٔ 

ؾٔٓههٚ ضقائههػ ؾٔٓههٚ  ٚظههٚت اتٍِههٜ متًههددة، مههـ هْههٚ بتجههري ادنههُِٜ، فُههـ فههقا 

أن زيههدًا مههـ افْههٚس شههقاء إٔههٝ أو ؽههرك، ؿهههد أن ٕتًههري ظههذ  ٚظههٜ  تهههقرٕٚ فْههٚ

مـ اجلامظٜ افًٍِٔغ افذيـ تًرؾٝ ظِٔٓؿ هْٚك يف أمريُٚ يف هذه افٌالد مهثالً أو 

 ؽرهٚ، مٚ بتُقن حٔٚتؽ اإلشالمٜٔ هْٚ أؿقى مـ هْٚك؟

صههح، بههس ـههامن جتههل ٍٕههس ادنههٚـؾ هْههٚك مههثالً ممُههـ تنههقي أي  مداخِههٜ:

ٚرج يًههرض ظِٔههؽ ... تًههرض ظِٔههؽ ... قسمههقك ويَههدروك ... صههخص يف اخلهه

 بس هقن يًْل: افقاحد بٔحٚول إٕف جن ... اجلامظٜ افًٍِٔغ، ... 

هههذا صههحٔح بههس إٔههٝ بتْيههر افَوههٜٔ مههـ َٕىههٜ واحههدة بههس، يًْههل: هههؾ  افنههٔخ:

هْٚك احلريٜ افتل بتنر إفٔٓٚ إٕف إٔٚ مٚ بهٚؾح بَٔدروك فٔش؟ ٕٕف ؾٔف حريٜ، فُـ 
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هههذه احلريههٜ مههش مَْْههٜ بٚفقههء افههع بْٔٚشههٛ إخههالق ويْٚشههؼ إديههٚن ... هههذه 

ؾٔٓههٚ اخلههر وؾٔٓههٚ افؼهه، يًْههل: فههق إٔههؽ إٔههٝ بههدل مههٚ تهههٚؾحٓٚ ؿٌِتٓههٚ مههٚذا شههتَقل 

 فؽ؟ صُرًا، بٚفىٌع ... هذا مش ... اجلق مًتَٔؿ.

 (  00: 00: 29/ 138) اهلدى والنور /

 

 باب ميُ

إٔههٚ بههريء »: ¢خههر، ظههرض يف أثْههٚء حههديثؽ ؿقفههف  صههٔخْٚ جههزاك اهلل مداخِههٜ:

. حََٔههههٜ شههههٍر افُثههههر مههههـ افنههههٌٚب شمههههـ ـههههؾ مًههههِؿ يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين ادؼههههـغ

فِدراشههٜ يف اخلههٚرج هههذا واؿههع مًِههقم، ويف هههذه أوٕههٜ خٚصههٜ ؾههتح بههٚب ا جههرة 

إػ ديهههههٚر افٍُهههههر، ؾْرجهههههق مهههههـ ؾوهههههِٔتؽ ٕههههههٔحٜ ظٚمهههههٜ بٚفًْهههههٌٜ فًِهههههٍر فِخهههههٚرج 

 ٌٜ  ذه ا جرة، جزاك اهلل خرًا.فِدراشٜ، وبٚفًْ

إٔٚ افذي أظرؾف أن بٚب ا جرة مٍتهقح إػ بهالد افٍُهر مهـ شهْغ ضقيِهٜ  افنٔخ:

وفذفؽ يًّقن افذيـ يًقدون مـ تِؽ افٌالد بٖ ؿ ظٚدوا مـ بالد ادٓجر مٚ صٚء 

اهلل، ؾٌَؾ أن أدخؾ يف اإلجٚبٜ ظـ افًٗال أريهد أن أفٍهٝ افْيهر أن أول اخلىهٖ مهـ 

ء افْههههٚس أ ههههؿ يًههههّقن شههههٍرهؿ مههههـ بههههالد اإلشههههالم إػ بههههالد افٍُههههر هجههههرة، هههههٗٓ

ًٚ فههق ـههٚن افْههٚس يًِّههقن، أي يقجههد يف بههالد افٍُههر  وافًُههس هههق ادٍههروض متٚمهه

ٕٚس أشِّقا، وههذا مهـ ؾوهؾ اهلل ظِهٔٓؿ، وفُهـ ههذا اإلشهالم ٓ يُهقن ظهٚدة وههق 

ؽ يًهههقد إػ أمهههر ضًٌٔهههل، ٓ يُهههقن ظهههذ مًرؾهههٜ بٖحُهههٚم اإلشهههالم وافًهههٌٛ يف ذفههه

افذيـ يًّقن إًٍٔٓؿ بٚفدظٚة، وافذيـ يًٚؾرون إػ تِؽ افٌالد بٚشؿ افهدظقة إػ 

اإلشههالم، بههؾ وهْههٚك هٔئههٚت إشههالمٜٔ ـٌههرة ومنههُقرة تًههٍر ـثههرًا مههـ ضٌِههٜ افًِههؿ 
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ادتخهههرجغ مهههـ بًهههض اجلٚمًهههٚت يًهههٍرو ؿ ظهههذ حًهههٚب ههههذه ا ٔئهههٜ يف شهههٌٔؾ 

ُهههههـ احلََٔهههههٜ أن ههههههٗٓء ٓ يَقمهههههقن افهههههدظقة إػ اإلشهههههالم، ٓ بهههههٖس مهههههـ ذفهههههؽ، ف

بقاجٌٓؿ ـام يٌٌْل، بحٔٞ أ ؿ ٓ يٍَٓقن أوفئؽ ادًِّغ افذيـ ـٕٚقا ـٍٚرًا ثؿ 

هداهؿ رب افًٚدغ ؾهٚروا مـ ادًِّغ، ٓ يٍَٓق ؿ بٖحُٚم ديْٓؿ، وٓ يٌهغ 

 هههههؿ إٔههههههف إشهههههالمٓؿ ٓ يههههههتؿ وٓ يُّهههههؾ إٓ بههههههٖن هيهههههٚجروا مههههههـ دار افٍُههههههر إػ دار 

هٗٓء افدظٚة ٓ يَقمقن هبذا افقاجٛ، ـٔػ وهؿ ٓ ئٌْقن ههذا احلُهؿ  اإلشالم،

ًٚ، مـ بهالد  فًِِّّغ إًٍٔٓؿ افذيـ تًٚرؾقا بْٔٓؿ، ا جرة ـام جٚء يف افًٗال نٍٕ

اإلشالم إػ بالد افٍُر، وشّقا ههذه افهٌالد بهٚدٓجر، وشهّقا افهذيـ شهٚؾروا إفٔٓهٚ 

وفههغ افههذيـ هجههروا مُههٜ وهجههروا بٚدٓههٚجريـ، ينههٌٓقن إًٍٔههٓؿ بٚدٓههٚجريـ إ

ؽرهٚ مـ افٌالد يف شٌٔؾ ادحٚؾيٜ ظذ إشالمٓؿ وظهذ ديهْٓؿ، مهع أن ـثهرًا مهـ 

تِهههؽ افهههٌالد و ظهههذ رأشهههٓٚ، ويف مَهههدمتٓٚ مُهههٜ ترـقههههٚ يف شهههٌٔؾ ادحٚؾيهههٜ ظهههذ 

دهٚ اوهىره افٍُهٚر  ¢ديْٓؿ وظذ ظَٔهد ؿ، وفًهؾ اجلّٔهع يهذـر مًهل أن افٌْهل 

ـ مًف مـ ادًِّغ إػ أن هيٚجر مـ مُٜ إػ ادديْهٜ خٚضهٛ هؿ إيٚه ودؤوإيذا

أمهٚ إٕهؽ دهـ أحهٛ بهالد اهلل إػ اهلل ومهـ أحهٛ بهالد اهلل إيل، وفهقٓ أن »مُٜ ؿهٚل: 

 .شؿقمؽ أخرجقين مْؽ مٚ خرجٝ

ؾٓٗٓء هٚجروا مـ بٔٝ اهلل احلرام إػ ادديْٜ يف شٌٔؾ افتًري ظذ اإلشالم 

يؿ مهـ جٓهٜ، ويف شهٌٔؾ افهتُّـ مهـ افَٔهٚم بنهًٚئر افهحٔح بهحٌتٓؿ فٌِْهل افُهر

ديْٓؿ ـام يًٚظدهؿ ذفؽ اجلق اجلديد، أمٚ ٕحـ افٔقم ؾْدع بالد اإلشالم و ٚجر 

إػ بههالد افٍُههر، وإٔههٚ ذاـههر بىًٌٔههٜ احلههٚل أن بههالد اإلشههالم افٔههقم فًٔههٝ ـههام ـٕٚههٝ 

ال بقز مـ ؿٌؾ، وفُْٓٚ ظذ ـؾ حٚل هل فًٔٝ بالد ـٍر، بؾ هل بالد إشالم، ؾ

فًِّهههِّغ أن يًهههٚؾروا وبىًٌٔهههٜ احلهههٚل أحٍهههظ فًهههٚين مهههـ أن أؿهههقل أن هيهههٚجروا، 

ؾٖؿقل: ٓ بقز  ؿ أن يًٚؾروا مـ بالد اإلشالم ويًهتقضْقا بهالد افٍُهر وافؼهك 
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وافىٌٔٚنر ٕٕف ؿد جٚءت يف ذفؽ أحٚديٞ ـثرة ظهـ افٌْهل ظِٔهف افههالة وافًهالم 

ًٚ مهههههـ بًهههههض بًوهههههٓٚ سيهههههح يف افْٓهههههل ظهههههـ مًهههههٚـْٜ ادؼههههه ـغ ـهههههام ذـرٕهههههٚ نٍٕههههه

ادجٚمًهٜ  شمـ جهٚمع ادؼهك ؾٓهق مثِهف»إحٚديٞ، ومـ ذفؽ ؿقفف ظِٔف افًالم: 

هْههٚ: هههل ادخٚفىههٜ وهههل افهههحٌٜ، ؾِههٔس هْههٚ ادجٚمًههٜ مههـ ؿٌٔههؾ مٚمًههٜ افرجههؾ 

ًٚ أن جهٚفط  فزوجتف، وإٕام ههذا مهـ بهٚب اٚفىهٜ ادًهِؿ فٌهره، ؾهال بهقز إشهالمٔ

وٓ بهههقز أن يًهههٔش يف بالدههههؿ، وٓ بهههقز فهههف أن يًهههٔش يف  ادًهههِؿ ادؼهههـغ،

حمال ههههؿ، يف حههههٚرا ؿ ـههههام يَقفههههقن ظْههههدٕٚ يف بًههههض افههههٌالد، ظْههههدٕٚ يف شههههقريٚ 

ًٚ أ ههٚ ـٕٚههٝ بههالد افرومههٚن، قُّٓههؿ افههروم، قُّٓههؿ هرؿههؾ، ثههؿ  تًِّههقن  ًٔهه

، ربْههٚ ظههز وجههؾ ؾههتح تِههؽ افههٌالد ظههذ يههد خٚفههد بههـ افقفٔههد وأع ظٌٔههدة بههـ اجلههراح

ورؾًٝ يف تِؽ افٌالد رايٜ اإلشالم، وخوع افٍُر ٕحُٚم اإلشالم، ؾًٚصهقا يف 

بهههالد افنهههٚم وههههؿ يًىهههقن اجلزيهههٜ ظْهههد يهههد وههههؿ صهههٚؽرون، وفهههذفؽ ـهههٚن مهههـ ٕيهههٚم 

اإلشههالم أن ادًههِّغ دههٚ اشههتقضْقا تِههؽ افههٌالد إههامزوا وإحههٚزوا وإٍهههِقا يف 

ٚرى وبٔهههق ؿ، وـهههٚن وٓ مًهههٚـْٓؿ ويف بٔهههق ؿ ويف دـهههٚـْٔٓؿ ظهههـ مًهههٚــ افْهههه

يههزال إػ افٔههقم يقجههد ظْههدٕٚ يف بًههض افههٌالد ـدمنههؼ وؽرهههٚ حههٚرة تًههّك بحههٚرة 

افٔٓهههقد، حهههٚرة تًهههّك بحهههٚرة افْههههٚرى، أي: هٚتهههٚن ادْىَتهههٚن اتههههتٚن بًهههُـ 

 افٔٓقد وافْهٚرى، دٚذا؟

ًٚ ٕن اإلشالم يريد مـ ادًهِؿ أن ييهؾ  ظهذ صخههٔتف اإلشهالمٜٔ، ؾه٘ذا متحٍيه

ًٚ مـ ط ادؼـغ وشٚـْٓؿ وظٚذهؿ َهَ مٚ خٚف ق مـ حٔٞ ينًر أو ٓ ينًر صٔئ

ظهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ، وبخٚصهههٜ أن ظهههٚدا ؿ وتَٚفٔهههدهؿ ههههل ممهههٚ تنهههتٓٔف إٍٕهههس 

هههه  ٚرة بٚفًههههقء إػ تَِٔههههد افٍُههههٚر يف مثههههؾ هههههذه افَوههههٚيٚ، ظههههٚدة، ؾتّٔههههؾ افٍْههههقس إم 

ًٚ مهٚ ـهام  وبذفؽ يٌدأ ادًِؿ ويْحري ظـ اإلشالم رويدًا رويدًا، وربام يهٌح يقم

 جٚء يف بًض أثٚر ٓ يًري مـ اإلشالم إٓ اشّف.
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ادٓؿ إٔف يٌٌْل اإلٕههٚي بٚدقظيهٜ فًهؾ اهلل ظهز وجهؾ يٍْهع هبهٚ، ؾَٔهقل ظِهامء 

ن افىٌهههههع هاق، ضٌهههههع اإلًٕهههههٚن هاق، يًْهههههل يٖخهههههذ مهههههـ ظهههههٚدات افْهههههٚس إافهههههٍْس 

فههالة وافًهالم إػ ههذه وتَٚفٔدهؿ بههقرة ٓ صهًقريٜ، وؿهد أصهٚر افرشهقل ظِٔهف ا

احلََٔهههٜ يف بًهههض إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ واجلِّٔهههٜ يف نن واحهههد، مهههـ ذفهههؽ ؿقفهههف 

أي: –مثهههؾ اجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ، إمهههٚ أن قهههذيؽ »ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ= وإمٚ أن تنسي مْف، وإمٚ أن تنؿ مْف رائحهٜ ضٌٔهٜ ؾّثهؾ اجلِهٔس افههٚفح  شمٕٚ

 -وهذا أـز ـًٛ-ل مـ إحقال، إمٚ أن يٖخذ إٔف ـًٌٚن ؽر خنان يف ـؾ حٚ

ًٚ، قههذيؽ، وإمههٚ أن تنههسي مْههف بٚفههدرهؿ وافههديْٚر، وظههذ إؿههؾ تنههؿ رائحههٜ  مٕٚهه

 ضٌٜٔ.

ومثههؾ اجلِههٔس افًههقء ـّثههؾ احلههداد، إمههٚ أن قههرق ثٔٚبههؽ، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف »

 .شرائحٜ ـرهيٜ

ت افٍُههٚر، ؾّجٚفًههٜ ادًههِؿ فِّؼههك خٚصههٜ يف ظَههر داره، تتٌِههٛ ظِٔههف ظههٚدا

وجتذبف مـ ظٚدات ادًِّغ رويدًا رويدًا، فذفؽ ؿىع افرشهقل ظِٔهف افًهالم دابهر 

افتههٖثر بٚفٍُههٚر حٔههْام شههد بههٚب افًههٍر وبههٚب ادًههٚـْٜ مههع ادؼههـغ يف بالدهههؿ، 

إٔهٝ إذا أوؿههدت هْههٚ ٕههٚرًا وـههٚن هْههٚك  شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»ؾَهٚل: 

، فًٌههده ظْههؽ ٓ تههرى ٕههٚره وٓ يههرى ٕههٚرك، ؾٓههذه رجههؾ بًٔههد ظْههؽ يقؿههد ٕههٚرًا مثِههؽ

إصههٚرة  ِٔههٜ مههٖخقذة مههـ ظههٚدات افًههرب، ادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ، 

يًْل: اشُـ بًٔدًا بًٔدًا جدًا ظـ دار ادؼهك بحٔهٞ ٓ تهرى ٕهٚره وٓ يهرى ٕهٚرك، 

 ادًِؿ وادؼك ٓ تساءى ٕٚر ٚ.

. وٕحـ ًٕهري تهٖثر ادًهِّغ شؼـغإٔٚ بريء مـ مًِؿ ئَؿ بغ طٓراين اد»

افذيـ ئًنقن بوع شهْغ، مهش افًّهر ـِهف، بوهع شهْغ ئًنهق ٚ يف بهالد افٍُهر، 
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هههه يرجًههههقن إفْٔههههٚ وؿههههد تَ  ت أحههههقا ؿ، وتٌههههرت أخالؿٓههههؿ وظههههٚدا ؿ، أمههههٚ افههههذيـ ر  ٌَ

ئَّههقن يف بههالد افٍُههر، ؾٔهههٌح افقفههد اشههّف جههقرج بههـ أمحههد، اشههّف ضْٔههقس بههـ 

 حمّد، دٚذا؟

ؿ يف مدارس افْهٚرى، وشجؾ يف شهجؾ ِ  ًَ ف خرج ظـ ـقٕف مًِاًمر ٕٕف تَ ٕٕ

.ًٚ ًٚ ـٌرًا ومٌْٔ  افْهٚرى، ؾخن افقافد ابْف وبْٚتف خنإ

 هههذا ٓ بهههقز فًِّهههِّغ أبهههدًا أن يًهههٚؾروا بَههههد اإلؿٚمهههٜ يف بهههالد افٍُهههر، أمهههٚ 

ًٚ أو ـههٚن  ًٚ، اخلههروج يف شههٌٔؾ ضِههٛ افًِههؿ افْههٚؾع، شههقاء ـههٚن ظِههاًم ٕيريهه ظِههاًم مْٓٔهه

ِٝ ظههـ مثههؾ هههذا، وجههقاع ٓ جتِههػ، بههؾ ئؾٓههذا بههقز بؼههضغ اثْههغ، وضٚدههٚ شهه

 هق يىرد.

ًٚ. أي: أن يُهقن فهف زوجهٜ كههْف ظهـ أن  افؼضٚن: أحهد ٚ: أن يُهقن حمههْ

ًٚ ويًٚرًا.  يْحري ئّْ

ًٚ، ؾ٘ذا تقؾر  ًٚ يف تربٔتف وأخالؿف وفق ـٚن متزوج افؼط افثٚين: أن يُقن حمهْ

هههههذان افؼههههضٚن، وذهههههٛ مههههع زوجتههههف، وأؿههههٚم هْههههٚك شههههْٜ وشههههْتغ وٓ جههههٚفط ؾٔههههف 

اجلّٓقر هْٚك، إٓ بَّدار مٚ قهؾ افًِؿ افذي مـ أجِف ذهٛ، وهق يف إصؾ 

ًٚ هبذا افتحهغ بنَٔف جهٚز، وإٓ يُهقن ؿهد خنه أـثهر ممهٚ ربهح، وذفهؽ ههق  حمهْ

 اخلنان ادٌغ.

 ( 00: 00: 01/ 247) اهلدى والنور/
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 ُباب مي

 حُؿ افًٍر فٌِِدان إوربٜٔ فًِّؾ ؟  افًٚئؾ:

إذا ـٚن افًّؾ يف حدود افؼع وافًٍر ـهذفؽ ومهـ ذفهؽ أن يُهقن ؿهد  افنٔخ:

ًٚ ثهؿ َل  شٚؾر وؿد حهـ ًٍٕف بديْف وأخالق إشالمف أوًٓ ثؿ بزوجتهف افههٚحلٜ ثٕٚٔه

ًٚ وأخرًا.  يْقي اإلؿٚمٜ يف تِؽ افٌالد ثٚفث

 ( 00: 41: 10/   268) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

بٚفًْهههٌٜ فسشهههتٚذ، صهههٔخْٚ، افْههههٔحٜ افهههذي ؿهههدمتٓٚ ٕبهههق صهههالح ؿٌهههؾ  مداخِهههٜ:

ثهالث شههْغ اهلل بزيههؽ اخلههر بًههدم افًهٍر إػ أمريُههٚ وادحٚؾيههٜ ظههذ افٌَههٚء يف 

ديٚر ادًِّغ، مْٓٚ افٍٚئدة ههذه افهذي ذـر هٚ بهٚدجِس، ذاك أن صهالة اجلامظهٜ 

 ديْٓؿ. مٚ تتٔن هْٚك بًٌدهؿ ظـ 

رٕٚ بًٌض ـِامت َٕق ٚ يف ـ  ذَ يُ ، اهلل بزيف اخلر صحٔح، أبق ظٌد اهلل افنٔخ:  

ًٚ أن يًههتقضْق  اـثههر مههـ ادْٚشههٌٚت، وهههل إْٔههٚ ٓ ْٕهههح إخقإْههٚ ادًههِّغ  ًٔهه

ؾٔٓٚ شْٔغ ضقيِٜ، ٓ بٖس ظْدي بٖن يًٚؾر وؾٔف ـؾ افٌٖس  ابالد افٍُر وأن ئَّق

أن يًهٚؾر إػ رء مهـ بهالد افٍُهر وافًٍهؼ وافٍجهقرر  أن هيٚجر، ٓ بٖس فًِّهِؿ
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 ٕمر جتٚرة أو صْٚظٜ مٗؿتٜ بؼضغ اثْغ:

هههه افؼههههط إول: أن يُههههقن حُمَ  هههه ه  ًَ ٍٕ ًٚ ًٚ إذا صههههح افتًٌههههر، أن ُِ ف ُخ ْ ًٚ وزواجٔهههه َٔهههه

يُههقن حًههـ إخههالق وافسبٔههٜ، وأن يُههقن فههف زوجههٜ كهههْف أن ئّههؾ هْههٚك إػ 

 ًٕٚء بْل إصٍر.

ًٚ ًٍٕف هبٚتغ احلهٕٚتغ.ادَهقد:   هذا افؼط إول: أن يُقن حمهْ

افؼههههط افثههههٚين: أن يههههذهٛ فَوههههٚء مهههههِحٜ وؿتٔههههٜ، أمههههٚ أن يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين 

 ادؼهههههـغ، ؾٓهههههذا ؾٔهههههف أحٚديهههههٞ ـثهههههرة كهههههذر ادًهههههِؿ مهههههـ اإلؿٚمهههههٜ بهههههغ طٓهههههراين

إٔههههٚ بههههريء مههههـ مًههههِؿ يَههههٔؿ بههههغ طٓههههراين »ادؼههههـغ ـّثههههؾ ؿقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

ٓزم يُقٕههقا  شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»ؿههٚل ظِٔههف افًههالم:  شـغادؼهه

مـ جٚمع ادؼك أي: مـ  شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»بًٔد أحد ٚ ظـ أخر، 

 خٚفىف وشٚـْف وظٚذه وصٚحٌف...إػ نخره. 

ِهههقن تَ ٌْ ؾٓهههق مثِهههف أي: إٔهههف يتخِهههؼ بٖخالؿهههف، وههههذا أمهههر منهههٚهد يف أـثهههر افهههذيـ يُ 

إػ تِؽ افٌالد، وأصٌر بِٜٔ افتل متثؾ خىهر ههذا افًهٍر أن يًهّقا إصهٔٚء بٚفًٍر 

بٌههر أشههامئٓٚ افؼههظٜٔ، أن يًههّقا افًههٍر إػ بههالد افٍُههر هجههرةر بٔههْام افًُههس هههق 

افهقاب، إذا أشِؿ ـٚؾر هْٚك يف بالد افٍُر أن هيٚجر هق إػ بهالد اإلشهالم، ههذا 

مٔقن ؾرحغ منوريـ بٖٕف مٚ صهٚء اهلل ٓ يَع، مٚ شًّْٚ مًِاًم مٓام ضْىـ اإلشال

دظههقة اإلشههالم مٚصههٜٔ يف بههالد افٍُههر يف بريىٕٚٔههٚ، ؾرًٕههٚ، أدٕٚٔههٚ، إٕجِههسا وفْههدن 

وبٚريس واددن افٌُرة هذه، وبًديـ أمريُٚ افنامفٜٔ واجلْقبٜٔ ـؾ هذه بهالد مهٚ 

ًٚ مـ هٗٓء أشِؿ ؾًالً، هٚجر إػ بالد اإلشهالم، فُْْهٚ ًٕهّ ع فهٔالً شًّْٚ أن مؼـ

 ههٚرًا إٔههف ؾههالن مًههِؿ هههٚجر مههـ بِههد اإلشههالم إػ بههالد افٍُههر، هههذا شههٌٌف يًههقد إػ 

 صٔئغ اثْغ. 
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 افقء إول: اجلٓؾ بٚإلشالم، وهذا أمر خىر جدًا.

افقء أخر: أن افتًّؽ بٚإلشالم وافتحّس فف إَنع وإُنػ ظـ افْٚس، 

قن بههغ أن يَههٔؿ بههغ طٓههراين ؾَههؾ مههْٓؿ مههـ يههتحّس فديْههف، وفههذفؽ تههراهؿ ٓ يٍرؿهه

ادًِّغ وبهغ أن يَهٔؿ بهغ طٓهراين ادؼهـغ، وإن ـْهٚ حٔهْام َٕهقل بهغ طٓهراين 

ادًِّغ ظذ ظجهرهؿ وبجهرهؿ، فُهـ مًهِؿ واحهد أؾًهؼ مًهِؿ يًهٚوي أحًهـ 

ـٚؾر يف بالد افٍُر وافيالم ههذه حََٔهٜ بهٛ أن ًٕتهز هبهٚ، أؾًهؼ مًهِؿ ينهٓد أن 

ّهههد رشهههقل اهلل يًهههٚوي أحًهههـ مؼهههك ٕتههههقره دمٚثهههٜ خِهههؼ ٓ إفهههف إٓ اهلل، وأن حم

 وـرم مٚل ومٚل وو... نخره.

ٕن أوفئؽ اِدون يف افْٚر وهٗٓء ٕٚجقن مـ اخلِقد يف افْٚر ؾنتٚن مهٚ بهغ 

افٍريَغ وفذفؽ. ٕحـ ْٕهحؽ وْٕهح ـؾ مًِؿ يَهٔؿ يف تِهؽ افهٌالد، مهـ أجهؾ 

ًٜ ﴿افًٔش وـًهٛ افَهقت، ؾٓهذا ٓ بهقز ٕن اهلل يَهقل:  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه َأََلْ َت

ٚ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ  .[91]النسا  ﴾َؾُت

ٚ ﴿وٕٕههههههف يَههههههقل:  ُف َاَْرًجهههههه ْؾ َفهههههه هههههه ًَ ـْ َيت ههههههِؼ اهلل َ َبْ ُٞ ٓ * َوَمهههههه ـْ َحْٔهههههه
ُف ِمهههههه َوَيْرُزْؿهههههه

 ُٛ
ًِ تَ  .[1-3]الطالق ﴾َقْ

 إػ أمريُهٚ -وفٔس هيٚجرون-إٔٚ أظِؿ أن هْٚك إٔٚس مـ ادًِّغ يًٚؾرون 

 -يف شٌٔؾ افدظقة إػ اهلل إػ اإلشالم ؾٖٕٚ أؿقل هٗٓء ؿًامن:

ًٚ فقجهههف اهلل، ٓ وطٍٔهههٜ يْتّهههل إػ  ًٔهههٜ  افًَهههؿ إول: يًهههٚؾر فِهههدظقة خٚفهههه

ًٚ فقجهف اهلل ظهز وجهؾ ؿهد يًىهؾ مههِحتف  خريٜ يف هذا افٌالد أو تِؽ، وإٕام خٚفه

قة إػ اهلل ورشهههقفف، افدٕٔقيهههٜ يف شهههٌٔؾ افَٔهههٚم بّههههِحتف إخرويهههٜ أٓ وههههل افهههدظ

 وهٗٓء يف اظتَٚدي إٔدر مـ افُزيٝ إمحر ـام ـٕٚقا يَقفقن ؿدياًم.

افذيـ يذهٌقن يف شٌٔؾ افدظقة إػ اهلل َٕقل  ؿ: إؿربهقن أوػ بهٚدًروي،  
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حتك وفق ـٕٚقا يًِّقن ـّقطٍغ فٔختٚروا بِدًا مـ بالد اإلشالم، حتك مٚ يههدق 

ًٚ بٚفْ ًٌٜ فِّرصح افذي يرصهح ًٍٕهف أن يهدخؾ افزدهٚن، ٓ، ههق ظِٔٓؿ مٚ ؿِْٚه نٍٕ

ؿهد يًهٔش بههغ ادًهِّغ ويْهههحٓؿ ويهدظقهؿ، ويٌتههْؿ ـهؾ ؾرصههٜ ٓ يهدظٓٚ تٍقتههف 

يف شههٌٔؾ أن يَههقم بقاجههٛ افههدظقة إػ اهلل ظههز وجههؾ، وفههٔس أن يههذهٛ إػ هْههٚك 

وبهههدل أن يَِهههٛ افْهههٚس هْهههٚك مهههـ افٍُهههر إػ اإلشهههالم، ومهههـ افًٍهههؼ وافٍجهههقر إػ 

ٕخهههالق اإلشهههالمٜٔ ؿهههد يَِْهههٛ ههههق يف بًهههض ههههذه افْهههقاحل مهههـ إخهههالق وههههذا ا

بهههههٚفزي افُهههههٚؾر  نمنهههههٚهد يف افهههههذيـ ئًنهههههقن يف افهههههٌالد إوروبٔهههههٜ، ؾههههه٘ ؿ يتزيهههههق

بزي افٍُٚرر حتهك ٓ ينهٚر إفٔهف ويَهٚل: ههذا  نون شقاد افٍُٚر هْٚك، ويتزيقرُ ث  ؾُٔ

ًٚ بًاممهههٜ وبِحهههك، ؾههه٘ذا مهههٚ مًهههِؿ، ٕحهههـ ًِٕهههؿ ـثهههرًا مهههـ اإلشهههالمٔغ تهههراهؿ صهههٔقخ

ا مـ افٌالد افًربٜٔ أضٚحقا بٚفًٌٚءة، وبٚفًاممٜ، وفًٌقا اجلٚـٝ وافٌْىِهقن قخرج

وظَدوا اجلراؾٔٝ افرؿٌٜ، و خرجقا حنًا، بهدون ظاممهٜ وٓ ضٚؿٔهٜ وٓ أي رءر 

بحٔٞ إٔف جتِط احلٚبؾ بٚفْٚبؾ، وإٔٚ إٔهحؽ إٔهٝ وؽهرك مهـ احلهٚهيـ هْهٚ أن 

 نافىرؿههههٚت، وبخٚصههههٜ يف تِههههؽ افههههٌالد حنههههًا، ظِههههُٔؿ أن تتًّّههههقٓ يّنههههقا يف 

وفًٔهههٝ افًاممهههٜ بٍريوهههٜ إشهههالمٜٔ، وفُْٓهههٚ زي إشهههالمل، وإن ـهههٚن افًاممهههٜ مهههثالً 

تُههههقن ظِّٔههههٜ بٚفًْههههٌٜ فههههًٌض افْههههٚس مههههـ افًههههامل وؽههههرهؿ، ؾٓههههذه افًَِْههههقة هههههذه 

ذا افىٚؿٔههٜ تٍُههلر ٕ ههٚ أصههٌحٝ صههًٚر ادًههِّغ، ؾِههق أخههذ ادًههِؿ ادتزيههل هبهه

افههزي اإلشههالمل بههٚفقٕش ا ٌُِههس مههـ بههالد إردن ظههامن إػ بههٚريس، وووههع يف 

بالد افًٍؼ وافٍجقر أصر إفٔف بٚفٌْٚن: هذا مًِؿ، بْٔام هق إذا ؽر زيف، ؾهال تًرؾهف 

ًٚ.. إػ نخره، وحغ ذاك تتًىؾ ـثرًا مـ افنًٚئر اإلشالمٜٔ افتهل  مًِاًم أو ٕكإٔ

ؾ ظههـ خههر إظههامل أو خههر اإليههامن إٔههٚ ًٕههٔٝ ئم، شههمْٓههٚ أن افرشههقل ظِٔههف افًههال

 .شأن تًِؿ ظذ مـ ظرؾٝ أو مـ َل تًري»أن ؿٚل: 

ضٔٛ إٔٚ إذا صٍتؽ يف افىريؼ واهلل مٚ أدري إٔٝ مًِؿ أو ؽر مًِؿر ٕٕؽ ٓ  



 ذكه السفر إىل بالد الكفر ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

707 

 كّؾ ظِؿ اإلشالم، ظِؿ اإلشالم هق هذا، أو هق ذاك وبس.

فُهههـ واحلّهههد هلل مهههٚ زال ظْهههدٕٚ  فُهههـ أـثهههر مهههـ ذفهههؽ، إْٔهههٚ ِٕهههٌس ـهههؾ زي ـهههٚؾر،

رء مهههـ افههههٕٜٔٚ واحلاميهههٜ وافٌهههرة اإلشهههالمٜٔ ؾهههال ٕوهههع افًٌَهههٜ، وإٓ أي صهههٚب 

افٔههقم ٓ يتزيههك بههزي ادًههِّغ، وإٕههام يتزيههك بههزي افُههٚؾريـ يّقهه حههٚهًا، خِٔههٜ 

قط برٕٔىٜ، مٚ بتَقل ظْف إٓ جهقرج أو إٔىقٕٔهق، فُهـ فهـ تهرى أبهدًا واحهد ٓبهس 

ٔص، ومهههههرع حلٔتهههههف وحهههههٚؾػ صهههههقاربف، وؾهههههقق ههههههذا مٌىهههههل رأشهههههف جالبٔهههههٜ، افَّههههه

 بٚفزٕٔىٜ، َٕٔوٚن ٓ بتًّٚن.

ًٕههٚل اهلل أن هيههدي إخقإْههٚ ادًههِّغ يف ـههؾ بههالد اإلشههالم هههذه ـِّههٜ يًْهههل: 

فٍههٝ ٕيرٕههٚ إفٔٓههٚ إخ أبههق ظٌههد اهلل جههزاه اهلل خههر/ وادقوههقع إٔههٚ ضرحتههف يف ـثههر 

ـ افُتهههٚب وافًهههْٜ واحلهههقادث افقاؿًهههٜ افتهههل مهههـ ادْٚشهههٌٚت بٖصهههٔٚء ـثهههرة جهههدًا مههه

 اهلل وأصِحقا أظامفُؿ. إًِّٓٚ دس افٔد، فذفؽ َٕقل: ؾٚتَق

 ( 00: 40: 50/ 285) اهلدى والنور/
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اهلل يٌههٚرك ؾٔههؽ. يههٚ صههٔخ شههٗال ؾَٓههل ٕحههـ ًِٕههؿ مههـ ديههـ اهلل شههٌحٕٚف  مداخِههٜ:

ك مههثالً امههرأة يًههٔش أهِٓههٚ وتًههٚػ ظههـ اإلؿٚمههٜ يف بههالد افٍُههٚر، وفُههـ إذا ـههٚن هْههٚ

ًٚ، ؾٓههؾ  يف بههالد افٍُههٚر وتىِههٛ مههـ زوجٓههٚ أن تههذهٛ فزيههٚر ؿ ومًٓههٚ حمههرم ضًٌهه

ًٚ يف ؿىههع رحههؿ مههثالً ويُههقن نثههاًم ظْههد اهلل  يًههّح  ههٚ؟ وإن مًْٓههٚ ؾٓههؾ يُههقن شههٌٌ

 شٌحٕٚف وتًٚػ؟

 إذًا إٔٝ حْٔام تَقل: يًّح تًْل يًّح. افنٔخ:

ًٚ. ًٕؿ.يًْل يًّح  ٚ افؼع ضٌ مداخِٜ: ً 

ح. افنٔخ: َّ ح َيً َّ  ؾّش ُيً

ًٚ. ؾٓؾ ُيًّح  ٚ  مداخِٜ: ًٚ ؿهد افًٗال، يًّح  ٚ ذظ يًْل ُيًّح  ٚ ذظ

ًٚ؟  ذظ

 ٓ، ٕن اإلـامفٜ صق ...  افنٔخ:

 إٔٚ ؿهدي يف يًّح، إٔٚ ؿهدي ـِّٜ يًّح. مداخِٜ:

 ضٔٛ. وإٔٝ ... افنٔخ:

ًٚ أن تذهٛ؟ مداخِٜ:  ؾٓؾ ُيًّح  ٚ ذظ

 وهؾ يًّْٓٚ زوجٓٚ؟ افنٔخ:
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 وإن مًْٓٚ زوجٓٚ ؾٓؾ يُقن نثاًم؟ مداخِٜ:

إٔهههٚ أظتَهههد أن ههههذا افًهههٗال اجلهههقاب ظِٔهههف يٌْْهههل ظهههذ ؿهههقل مهههـ ؿهههقفغ،  افنهههٔخ:

أحهههد ٚ: ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أو فًِّهههِّٜ بىًٌٔهههٜ احلهههٚل أن يًهههٚؾر إػ بهههالد افٍُهههر 

ًٚ، وهذا يف اظتَٚدي ٓ أحد يَهقل  مًِهقم أن افههحٚبٜ  بهف مـه أههؾ افًِهؿ، دٚه ههقمىَِ

 .ـٕٚقا يًٚؾرون وـٕٚقا يتٚجرون ويذهٌقن إػ بالد افٍُر

إذًا َل يٌؼ إٓ افَقل افثٚين، مهٚ ههق افَهقل افثهٚين؟ بهقز فًِّهِؿ أن يهذهٛ إػ 

ًٚ ٕحـ ذـرٕٚهٚ أـثر مـ مرة. أوًٓ: ٓ يذهٛ فسؿٚمٜ هْٚك،  بالد افٍُر بؼوط ضًٌ

ٚديٜ جتٚريٜ، ؾوالً أن تُهقن ادههِحٜ وإٕام يذهٛ دهِحٜ وفق مهِحٜ يًْل م

 .[43]ال:   ﴾ ُؿْؾ ِشُروا يِف إَْرِض َؾُٕٚيُروا﴿مهِحٜ ذظٜٔ ـتىٌٔؼ ٕص مثالً: 

ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادرأة أن، ٕدخؾ يف صهّٔؿ اإلجٚبهٜ ظهـ افًهٗال. إذا ـٕٚهٝ ادهرأة 

ًٚ، وإذا ـهٚن ًٚ وبداههٜ جهٚئز ذظه ٕمهر  تريد بًٍرهٚ إػ بهالد افٍُهر ٕمهر جهٚئز ذظه

ًٚ، ؾٚفَوهٜٔ  ًٚ، وإذا ـهٚن ٕمهر واجهٛ ؾٓهق واجهٛ ذظه مًتحٛ ؾٓهق مًهتحٛ ذظه

ًٚ واوحٜ ادًَٚل ٓ  ٍك إن صهٚء اهلل ظهذ مًهِؿ يًهري  مثؾ افًِّٜٔ حًٚبٜٔ متٚم

 ذيًٜ اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وفًع امتّٝ اجلقاب ظـ شٗال.

 ( 00: 37: 52/ 308) اهلدى والنور /
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  .ٕخقة افٌِْٕٚٔغ كُّٓؿ دوفٜ ـٚؾرةمثؾ ا مداخِٜ: 

 أي ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾتقاجٓٓؿ مـ ادنٚـؾ افًديدة مٚ اوىرهؿ إػ أن هيٚجروا ؾٔجهدوا  مداخِٜ:

افًههٔش واحلريههٜ ... هههق ٓ يًههتىٔع ا جههرة إػ بِههد إشههالمل، ؾًٔههّح فههف بههٚ جرة 

يًهد تًهٚون  وافًٔش يف بِد اإلشالم أن إػ مثؾ هذه ا جرة إػ هذا افٌِد افذي

حُٚمف ظذ ـٍرهؿ أحًـ مـ تًٚون ـثر مـ احلُٚم يف بهالد اإلشهالم ... ؾّهثالً 

 ـٔػ يالمقن وهذا مْىَٓؿ؟

أوًٓ بههٚرك اهلل ؾٔههؽ بههٛ أن ْٕيههر إػ مّههقع إمههٜ وفههٔس إػ أؾههراد  افنههٔخ:

 مْٓؿ ـٚحلُٚم مثالً.

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ًٚ أن افنههٔخ: بًههض احلُقمههٚت افُههٚؾرة  ومههـ ادٗشههػ ؾًههالً مههٚ أذت إفٔههف نٍٕهه

يًههٔش ؾٔٓههٚ افٍههرد كههٝ ٕيٚمٓههٚ بحٔههٚة مٚديههٜ أشههًد مههـ حٔٚتههف ادٚديههٜ يف طههؾ دوفههٜ 

 إشالمٜٔ ـام يَقفقن.

وفُههـ ٓ جٍههك ظهههذ اجلّٔههع إٔهههف فههٔس مهههـ اإلشههالم يف رء مهههٚ هههق مًهههروي 

افٔهههقم أن افٌٚيهههٜ تهههزر افقشهههِٜٔ، ؾُهههؾ مًهههِؿ قٔهههٚ حٔهههٚة صهههًٌٜ مهههـ افْٚحٔهههٜ ادٚديهههٜ 

ًُههس مههـ ذفههؽ قٔههٚ حٔههٚة شههًٔدة مههـ هههذه افْٚحٔههٜ يف بههالد افٍُههر هههذا ٓ وظههذ اف
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ر شهههقاد افٍُهههٚر ويَِهههؾ شهههقاد ادًهههِّغ، واحلُهههٚم ادًهههِّغ ههههؿ ث ههه َُ ر فهههف أن يُ َز  ُيههه 

يّثِهههههقن أؾهههههرادًا ؿِِٔهههههٜ جهههههدًا جهههههدًا بٚفًْهههههٌٜ فِّجتّهههههع اإلشهههههالمل، ثهههههؿ إن مٓهههههٚجرة 

ًٚ، ادًههِّغ إػ تِههؽ افههٌالد فًٔههٝ يف حههدود افيههورة ا فتههل إٔههٝ أذت إفٔٓههٚ نٍٕهه

ؾْٕ٘ٚ ًٕري مْذ ظؼهات افًهْغ أن أمريُهٚ شهّٔٝ بهٌالد ادٓجهر وأن افهذيـ ذهٌهقا 

إفٔٓهههههٚ ؽهههههر موهههههىريـ ٓـتًهههههٚب افًهههههٔش افىٔهههههٛ افقاشهههههع شهههههّقا إًٍٔهههههٓؿ بهههههٖ ؿ 

مٓههههههٚجرون، وبٚفْتٔجههههههٜ شههههههّل مُههههههٚن هجههههههر ؿ بههههههٚدٓجر، هههههههذا ؿِههههههٛ فِحَههههههٚئؼ 

ٚن ـٚؾرًا ؿٌؾ إشالمف ئًش مع ؿقمهف افٍُهٚر اإلشالمٜٔ افتل تَقل بٖن ادًِؿ إذا ـ

ثههؿ هههداه اهلل ؾٖشههِؿ ؾًِٔههف أن يٌههٚدر إػ ا جههرة إػ بههالد اإلشههالم، ؾُٔههػ بْههٚ ٕحههـ 

ًُٕههس أن افْيههٚم اإلشهههالمل هههذا ؾْهههرى إٔههف ٓ بههٖس فًِّهههِّغ أن هيههٚجروا مهههـ 

.ًٚ  بالدهؿ مٓام ـٚن ووع بالدهؿ مـ حٔٞ حُٚمٓؿ، ٓ بقز هذا إضالؿ

ورات ؾِٓهههٚ أحُٚمٓهههٚ، وافيهههورات تٌهههٔح ادحيهههقرات وفُْهههل أرى أمهههٚ افيههه

ًٚ ظهذ إخقإْهٚ احلهٚضيـ  ًٚ نخر يف هذه ادْٚشٌٜ وهل ٓ  ٍك ؾٔام أطـ أيو صٔئ

ًٚ أ هؿ ؿهد يهدخِقن يف مًهّك افيهورة مهٚ فهٔس مْٓهٚ، أي: فُهل ٓ يَهع ؾهٔام  ًٔ 

ًٚ فهههٔس ههههل افيهههورة،  يوهههىر ؾٔهههف ههههق يرتُهههٛ ادخٚفٍهههٜ، وههههذا ٓ جٍهههٚـؿ  ًٔههه

يَههٚل  ئههذافيهورة هههل افتههل وؿههع اإلًٕهٚن بههغ ذيههـ ٓ بههد أن جتهٚر أحههد ٚ، ؾحْٔ

ٚ اْوههههىُِرْرُتْؿ  ههههؿ: افيههههورات تٌههههٔح ادحيههههقرات بْههههٚء ظههههذ ؿقفههههف تًههههٚػ:  ٓ  َمهههه ﴿إِ

 .[339]األنعا  ﴾إَِفْٔفِ 

ٚب بهٚفٍَر وخنهٜٔ أن أوذى ؾٖٕههٚ أخهٚفػ افؼهيًٜ ؾٖهههٚجر َصهه أمهٚ إٔهٚ ؾخنهٜٔ أن أُ 

بههالد افٍُههر، أو مههثالً إٔههٚ أ ههع ادههٚل احلههرام حتههك مههٚ أؿههع يف وههٔؼ مههـ افًههٔش  إػ

.ًٚ  هذا فٔس مـ افيورة يف رء إضالؿ

افههذي ذـرمتههقه مههـ افٌِْههٕٚٔغ أو ؽههرهؿ إٔههٚ أظتَههد أ ههؿ مههٚ وؿًههقا يف افيههورةر 
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 ْٕٕههٚ ًِٕههؿ أن افٌِْههٕٚٔغ ئًنههقن يف ـثههر مههـ افههٌالد افًربٔههٜ، ؾههام افٍههرق بههغ هههٗٓء

افههذيـ اوههىروا فِٓجههرة مههـ فٌْههٚن بًههٌٛ مههٚ ؾٔٓههٚ مههـ افٍههتـ وافَتههٚل اوههىروا إػ 

ا جرة إػ بالد ادًِّغ وبغ أوفئؽ افذيـ هٚجروا إػ بالد افٍُر وافوالل ٓ 

ؾرق بهغ ههٗٓء وههٗٓء، افٍهرق ؾَهط ههق أن افٍريهؼ افهذي ههٚجر إػ بهالد اإلشهالم 

ع، وٕحههـ ٓ ٌٕحههٞ أن ظههـ افْٔههٜ مههٚ خههٚفػ افؼههع، أمههٚ أوفئههؽ ؾِههؿ جههٚفٍقا افؼهه

افهههذي ؿههههد ههههٗٓء افهههذيـ اوهههىروا فِخهههروج إػ افهههٌالد افًربٔهههٜ، ومهههٚ افهههذي ؿههههد 

أوفئههؽ افههذيـ اوههىروا فِخههروج مههـ بههالد فٌْٕٚٔههٜ إػ افههٌالد افُههٚؾرة، هههذا حًههٚهبؿ 

ظْهههد اهلل ظهههز وجهههؾ، فُهههـ إٔهههٚ َٕهههقل: افهههذيـ ههههٚجروا إػ بهههالد اإلشهههالم وؿًهههقا يف 

 افًُههههس مههههـ ذفههههؽ أوفئههههؽ افههههذيـ هههههٚجروا إػ بههههالد افٍُههههر ؾَههههد ادخٚفٍههههٜ، ظههههذ

 خٚفٍقا.

ؿههد يَههٚل: بًوههٓؿ اوههىر، َٕههقل: اهلل يًِههؿ بههف، ؾهه٘ن ـههٚن ـههذفؽ ؾههٚهلل ظههز وجههؾ 

ؽٍهههقر رحهههٔؿ، أمهههٚ أن ٍٕهههتح بهههٚب إجهههٚزة ا جهههرة إػ بهههالد افٍُهههر وافوهههالل بحُهههؿ 

ًٚ أن افْهههٚس فًٔهههقا ؾَٓهههٚء وفًٔهههقا حريههههغ يف  كديهههد مًْهههك افيهههورة أوًٓ وثٕٚٔههه

افيورة حتك يُقٕقا حََٜٔ متجٚوبغ مع حُؿ افؼع يف متًُٓؿ بٚفيورات 

 تٌٔح ادحذورات. هذا مٚ ظْدي واهلل أظِؿ.

 ( 00: 17: 12/   360) اهلدى والنور / 
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 افًٍر إػ بالد افٍُر وافًّؾ ؾٔٓٚ؟ مداخِٜ:

ـْ أَْرُض اهلل ِ َواِش ﴿مٚ بقزر  افنٔخ: ُُ ٚأَََلْ َت َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت  .[91]النسا  ﴾ًَ

افذيـ يذهٌقن إػ بالد افٍُهر يًهقدون وؿهد محِهقا مًٓهؿ ظهٚدا ؿ وتَٚفٔهدهؿ، 

 هذا إذا بَل  ؿ رء مـ ديْٓؿ.

... يف هذه افٌالد يًْل أو يف هذه افقٓيٚت شهقاء ـهٚن يف بهالد افٍُهر مداخِٜ:

ّقن، ؾ ك مرـهز إشهالمل أو مثالً بهالد إشهالمٜٔ، أو بهالد أهِٓٚه مًِه ًٚ مهثالً يًِّهقن هْٚه ٖحٕٔٚه

قات، وههل مهثالً ؾِٜه  ؿل افهِه يف ؾِٜ ـٌرة أو ـذا، ويُقن ؾٔٓٚه صهالة اجلًّٜه وـهذفؽ بٚه

 ..؟مًتٖجرة أو ـذا، ؾٓؾ هذا بقز إؿٚمٜ اجلًّٜ يف ؾِٜ مًتٖجرة أو رء

ًٚ بهههقزر ٕن افؼهههوط افتهههل جهههٚء ذـرههههٚ يف ـثهههر مهههـ ـتهههٛ افٍَهههف  افنهههٔخ: ضًٌههه

ًٚ هل أحًـ أحقا ٚ أ ٚ ؿِٔٝ بٚجتٓهٚدات بًهض إئّهٜ، وآجتٓهٚد ؿدياًم  وحديث

مًههههرض فِهههههقاب وفِخىههههٖ، ومههههـ أجههههؾ مثههههؾ هههههذه إحُههههٚم افتههههل صههههدرت مههههـ 

أصحٚهبٚ اجتٓٚدًا وفٔس اظتامدًا ظذ ٕص، ؿٚل ظِامء افٍَهف: إحُهٚم تتٌهر بتٌهر 

 افزمٚن وادُٚن.

 افًهْٜ، ؾٓهذه ٓ بهقز أن تتٌهر أمٚ إحُٚم افتل يْص ظِٔٓهٚ يف افُتهٚب أو يف

أو أن تتٌدل مٓام تٌهرت إزمهٚن وإمهٚــ، وٕحهـ ٓ ٕجهد يف ـتهٚب اهلل، بهؾ وٓ 

ًٚ  ¢يف شْٜ رشقل اهلل  افتل هل بٔٚن فَِرنن افُريؿ ـام ههق مًِهقم، ٓ ٕجهد ذضه

هذِ ﴿فهحٜ صالة اجلًّهٜ إٓ اجلامظهٜ، وـِْهٚ يَهرأ ويًهّع ؿقفهف تًهٚػ:  ٚ اف  ه َ ٚ أهَيُّ ـَ َيه ي
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ههقدَِي  ُٕ ْٔههعَ  نَمُْههقا إَِذا  ٌَ ههِر اهلل ِ َوَذُروا اْف ـْ ْقا إَِػ ِذ ًَ  َؾْٚشهه
ِٜ هه ًَ ُّ ـْ َيههْقِم اجْلُ ههالةِ ِمهه .. [9]الجمعررة ﴾فِِه 

 إػ نخر أيٜ.

ؾٓهذه افههدار أو ههذه افٍِههٜ ـههام ؿِهٝ اشههتٖجرت أو اصههسيٝر ٕين رأيهٝ إٔههٚ ؾًههالً 

ًّههٜ واجلامظههٜ، بههؾ رأيههٝ يف يف بريىٕٚٔههٚ، ـثههر مههـ افههدور اشههتٖجرت فهههالة اجل

فقهٚ مًجدًا، ؾهام دام أن ههذه افهدار ق  بًوٓٚ ـًْٜٔ وخّٜ اصساهٚ ادًِّقن وَح 

ن  ههٚ فهههالة اجلًّههٜ أو اجلامظههٜ، ؾًههذ ـههؾ مًههِؿ أن يًههتجٔٛ ذ  َٗ أو هههذه افٍِههٜ ُيهه 

فْٚدي اهلل تٌٚرك وتًٚػ، وأن قي صالة اجلًّٜ، وهْٚ يُْنػ يل أ ٔهٜ افٍَهف 

افُتههٚب وافًههْٜ، ومزيتههف ظههذ افٍَههف افتَِٔههدي ادههذهٌل اجلٚمههد، ؾَههد  افَههٚئؿ ظههذ

رأيههٝ يف بريىٕٚٔههٚ جٚفٔههٚت إشههالمٜٔ اتٍِههٜ، بٚـًههتٕٚٔغ وهْههقد وظههرب، وأتههراك، 

ـِٓههههؿ ذهٌههههقا إػ تِههههؽ افههههٌالد مههههع إشههههػ فًُههههٛ افَههههقت، فُههههـ مههههع ذفههههؽ ؾٓههههؿ 

ت وإػ حريهقن ظذ أن يتًُّقا بهديْٓؿ، ؾٚصهسوا افهدور وحقفقههٚ إػ مههِٔٚ

مًههٚجد، يف ادًههجد احلٍْههل أو يف ادًههجد افههذي يهههع ؾٔههف إحْههٚي ٓ تهههح 

ـؿ ادًههِؿ يف بريىٕٚٔههٚ؟ ٓ يقجههد ٚافهههالة ؾٔههف إٓ بهه٘ذن احلههٚـؿ ادًههِؿ، ويههـ احلهه

 حٚـؿ مًِؿ.

فُههههـ هههههٗٓء ادًههههِّقن صههههًروا بيههههورة اجههههتامظٓؿ ظههههذ افهههههالة ويف بههههالد 

ههههههذه نيهههههٜ مهههههـ نيهههههٚت اهلل أن ينهههههًروا  افٍُهههههر قُّٓهههههٚ افٍُهههههٚر، ؿِْهههههٚ: شهههههٌحٚن اهلل

ادًهههِّقن بهههٖن افٍَهههف ادهههذهٌل ههههذا ٓ يّهههدهؿ وٓ يًهههٚظدهؿ ظهههذ أن يتًّهههُقا 

قن صههالة  ي يههِه ٓء إحْهٚه ٜٔ، ؾُْهٚه ٕههرى ههٗه بههديْٓؿر ٕٕههف صههدر فيههروي زمْٔهٜه ومقوهًه

ب  ر، ؾْحّهد اهلل إٔهف ٓ يقجهد يف افُتٚه اجلًّٜ يف هذه افٌٔقت افتل اشتٖجروهٚ مـ افٍُٚه

 افًْٜ مٚ يّْهع مـه إؿٚمٜه صهالة اجلًّٜه ؾوهالً ظـه صهالة اجلامظٜه بقهء مـه ههذه وٓ يف

 .افٌٔقت ادًتٖجرة، أو افتل اصسيٝ مـ أصحٚهبٚ مـ افٍُٚر

 (.01-01-403/14اهلدى والنور )
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 باب ميُ

 أمحد: هؾ بقز افذهٚب إػ بِد افٍُٚر مـ بٚب افًّؾ فٌِر؟

ِٚجُروا َأََلْ ﴿ٓ مهههههههٚ بقز،ؿهههههههٚل تًهههههههٚػ:  افنهههههههٔخ: ههههههه َٓ ًٜ َؾُت ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِشههههههه ههههههه ُُ َت

ٚ َٓ  .[91]النسا   ﴾ؾِٔ

 (.  00: 55: 29/ 442) اهلدى والنور /
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 الطفس باملضخف إىل بالد اللفاز

 دخِٝ احلامم، وـٚن يف جٌٔل افَرنن، هؾ ظع يف ذفؽ حرمٜ؟  مداخِٜ:

  ٓ حرمٜ مٚ دام أن افَرنن يف جٌٔؽ مُْقن حمٍقظ، واوح؟ افنٔخ:

 أفؽ دفٔؾ؟  مداخِٜ:

 هْٚك دفٔؾ ظذ مٚ أؿقل؟  افنٔخ:

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

اجلههقاب: افههدفٔؾ فههٔس ظههذ مههـ يتًّههؽ بٕٚصههقل وافَقاظههد افًِّٔههٜ  افنههٔخ:

افٍَٓٔهٜ، وإٕههام افهدفٔؾ ظههذ مهـ جٚفٍٓههٚ، فًِهؽ تًِههؿ مهثع أن إصههؾ يف إصههٔٚء 

ظههل مِههزم، ؾَٔههٚل: اإلبٚحههٜ، وأن هههذا إصههؾ ٓ بههقز اخلههروج ظْههف إٓ بههدفٔؾ ذ

افَٚظدة ـذا وفُهـ اشهتثْل مْٓهٚ ـهذا، ههذا آشهتثْٚء ٓ وجهقد فهف افٌتهٜ، وإٕهام هْهٚك 

ههقب﴿أيههٜ ادًروؾههٜ:  ُِ َُ َقى اْف هه َْ ـْ َت
َهٚه ِمهه َر اهلل ِ َؾِ٘  

ٚئِ ًَ ههْؿ َصهه ي  ًَ ـْ ُي ؾهه٘ذا  [13]الحرر  ﴾َوَمهه

ء مهـ ـٚن افَرنن ادهحػ افُريؿ ـام ؿِهٝ يف اجلٔهٛ ؽهر طهٚهر ؾِهٔس ؾٔهف ر

اإلهٕٚهههٜ، وٓ ؾهههرق ظْهههدي بهههغ مًهههِؿ ٓ قٍهههظ افَهههرنن ظهههـ طٓهههر ؿِهههٛ وبهههغ مًهههِؿ 

حههٚؾظ فَِههرنن ؾُال ههٚ شههقاء حٔههْام يههدخالن بٔههٝ اخلههالء هههذا افههذي ادهههحػ 

ـالم اهلل يف جٌٔف وذاك ـالم اهلل يف صدره ؾُال ٚ شقاء ؾال حرج يف ذفؽ أبهدًا، 

ه افهههقرة ؾٔههف ٕههقع مههـ اإلهٕٚههٜ وإٕههام احلههرج: إذا ـههٚن ادهههحػ طههٚهرًا، ؾٍههل هههذ

 فِّهحػ افتل ٓ تِٔؼ بتًئؿ صًٚئر اهلل ظز وجؾ، ظرؾٝ دفٔع؟ 
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ًٚ أم ؿهههد  مداخِهههٜ: ًٕهههؿ، شهههًّٝ ممهههـ َٕهههؾ ظْهههؽ وٓ أدري، ههههؾ ـالمهههف صهههحٔح

أن  ¢ن اهلل شٌحٕٚف ظز وجؾ أخهز رشهقفف إزادوا ؾٔف وأخِقا وؿٚفقا: بُٖٕؿ ؿِتؿ: 

َٕ ﴿اهلل ...:  َؽ  ههه َٚن َربُّ ههه ـَ  ٚ ًَّٔٚوَمههه
ههه وأن افرشهههقل وص بهههٖن ٓ يٗخهههذ ههههذا  [74]مررر:ي  ﴾ًِ

افَهههرنن فهههٌالد افٍُهههر، أو وص ـٍٔٔهههٜ دخهههقل بٔهههٝ اخلهههالء، ؾّهههـ بهههٚب أوػ فهههق ... 

ظهههدم افهههدخقل بٚدههههحػ إػ احلهههامم، ههههؾ  ¢افتحههريؿ، افهههذي أمرٕهههٚ رشهههقل اهلل 

 هذا َٕؾ ظُْؿ صحٔح يٚ صٔخ؟ 

افَْههههؾ هبههههذا افتٍهههههٔؾ ؽههههر أوًٓ: أريههههد أن أؾٓههههؿ بٌههههض افْيههههر أن هههههذا  افنههههٔخ:

ًٚ مْل؟   صحٔح، فُـ هذا افتٍهٔؾ افذي َٕؾ ظْل هؾ جٚفػ مٚ شًّٝ نٍٕ

 ٓ افُالم هق مقاؾؼ دٚ ؿِٝ.  مداخِٜ:

ؾ٘ذًا دظؽ وافتٍهٔؾ، فُـ رء مـ ذاك افتٍهٔؾ إٔٚ أؿقل بف، ؾَد جٚء  افنٔخ:

 يف افهحٔحغ مـ حديٞ ظٌد اهلل .. 

 أشتٖذن مْؽ.  ... يٚ صٔخ مًذرًة َل مداخِٜ:

 مٚ هق؟  افنٔخ:

 مُٚدتْٚ مًجِٜ.  مداخِٜ:

 خر ٕقر ظذ ٕقر إن صٚء اهلل وفق َل تًتٖذن.  افنٔخ:

 جزاـؿ اهلل خر.  مداخِٜ:

وإيهههٚك، أؿهههقل: جهههٚء يف افههههحٔحغ مهههـ حهههديٞ ظٌهههد اهلل بهههـ ظّهههر بهههـ  افنهههٔخ:

 ظهههـ افًهههٍر بٚدههههحػ إػ ¢ هههك رشهههقل اهلل »اخلىهههٚب ريض اهلل ظهههْٓام ؿهههٚل: 

ٓ تًهٚؾروا بٚدههحػ إػ أرض افًهدو اٚؾهٜ »ويف روايٜ دًِؿ:  شأرض افًدو

 ؾٓذا احلُؿ افؼظل هق مَرون يف احلديٞ بًِٜ احلُؿ.  شأن يْٚفف افًدو
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 يٚ صٔخ.  مداخِٜ:

ًٚ.. افْٓهل ظهـ افًهٍر بهٚفَرنن أو  افنٔخ: اشّع، ذفؽ يًْل: أن افْٓل فٔس مىَِ

 ًٚ ًٚ وإٕهام ههق مَٔهد بهٚخلقي مهـ بٚدهحػ إػ أرض افًدو فٔس  ٔه ًٚ أو ظٚمه مىَِه

أن يْٚفهههف افًهههدو، وادَههههقد بٚفْٔهههؾ هْهههٚ: فهههٔس ههههق افِّهههس ؾَهههط وإٕهههام ههههق: افىًهههـ 

وافتّزيؼ واإلهٕٜٚ وٕحق ذفؽ، ؾ٘ذا أمْٚ هذه اخلنٜٔ جٚز فْٚ أن ًٕٚؾر بٚدههحػ 

 إػ أرض افًدو، وإٓ شددٕٚ ضريؼ افدظقة إػ اهلل ظهز وجهؾ بهسك َٕهؾ ـالمهف إػ

افٍُٚر، ؾ٘ذا ـٚن هذا احلديٞ يْٓهك ظهـ افًهٍر بٚدههحػ إػ أرض افًهدو  هذه 

افًِٜ ؾًّْك ذفؽ: إٔف بقز فْٚ أن ًٕٚؾر بٚدههحػ إػ أرض افًهدو وؿهد يُهقن 

ًٚ، وؿههههد يوههههىر أحههههدٕٚ أن يههههدخؾ احلههههامم أو  يف جٔقبْههههٚ ـههههام إٔههههٝ شههههٖفٝ ظْههههف نٍٕهههه

ًٚ ؾال بٖس مهـ ذفهؽ  ًٚ مُْقٕ ًٚ دهٚ ظرؾهٝ مهـ أن ادرحٚض، ؾ٘ذا ـٚن حمٍقط إضالؿه

ًٚ، ههؾ إتٓٔهٝ مهـ  إصؾ يف إصٔٚء اإلبٚحٜ، وظرؾٝ إٔهف ٓ  هل ظهـ ذفهؽ إضالؿه

 أشٖفتؽ؟ 

 (  00: 31: 04/   160) اهلدى والنور / 
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 الطفس للطياحة

جهزاك اهلل خهر يههٚ صهٔخْٚ، يف شهٗال نخهر بًههٔط يًْهل مقوهقظٜ خههٚرج  ادَِهل:

إػ بِدان إشالمٜٔ بَهد افتْزه مثؾ شقريٜ ظـ هذا ادقوقع، مٚ هق حُؿ افًٍر 

 إٔٚ مثالً يف افًًقديٜ، مٚ هق حُؿ افًٍر إػ شقريٜ؟

خ: س مههـه أجهههؾ  افنههٔه ، وفههٔه ؾر إػ شهههقريٜ مههـه أجهههؾ افتًٍهههح ـهههام ؿِههٝه إذا ـْههٝه تًههٚه

 .افتًٍخ ٓ شّح اهلل، فتًّؾ هْٚك مٚ ٓ تًتىٔع أن تًِّف يف بِدك ؾٓذا جٚئز بال صؽ

خْٚ، ظههذ افههرؽؿ ممههٚ هْٚفههؽ مههـ وجههقد مُْههرات أـثههر يًْههل ظٍههقًا صههٔ ادَِههل:

 ممٚ ظْدٕٚ يف افًًقديٜ؟

ًٕهههههؿر ٕٕهههههؽ إٔهههههٝ شهههههقي ٓ كيههههه إمهههههٚــ اخلٚصهههههٜ بهههههٚدُْرات  افنهههههٔخ:

ًٚ -ؾهههٚدُْرات مقجهههقدة يف افًهههًقديٜ  ٝ دخِهههٝ بًهههض إشهههقاق ٕههه، ؾههه٘ذا  أ-أيوههه

ت إمريُههههههٚت افنههههههَراوات دوجههههههدت هْههههههٚك افًْههههههٚء جههههههتِىـ بٚفرجههههههٚل، ووجهههههه

ت و... افخ. هذا أمهر ٓ يْجهق مْهف بِهد، وفُهـ إٕهام إظهامل بٚفْٔهٚت، ؾه٘ذا اجلّٔال

ًٚ ؽهههر متهههزوج تـْهههٝ  َههههد ـهههام ؿِهههٝ فهههؽ: افتًٍهههح مهههٚ يف مهههٕٚع، إٓ إذا ـْهههٝ صهههٚب

وجنك ظذ ًٍٕؽ افٍتْهٜ مهـ افتهزج وافتًهري افهذي ههق أـثهر مهـ ظْهدـؿ ؾًْدئهذ 

 فُؾ شٗال جقاب.

 ر.ضٔٛ يٚ صٔخ اهلل بزيُؿ اخل ادَِل:

 ( 00: 28: 35/   679) اهلدى والنور /  

 ( 00: 30: 21/   679) اهلدى والنور / 
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 الطفس إىل بالد اللفس للتعليه

ههههق يًهههٖل يف حٚفهههٜ إٔهههف يًْهههل ييهههـ ًٍٕهههف إٔهههف واجهههٛ ظِٔهههف أن يقاصهههؾ  مداخِهههٜ:

دراشههٜ افىههٛ، ؾٓههق ٓ يًههتىٔع أن يههتؿ افٌحههٞ يف إردن أو يف افًههًقديٜ، بحٔههٞ 

افًًقديٜ مهثالً ينهسضقن أن يُهقن شهًقدي أو ؾًٔهٖل: ههؾ بهقز فهف إٔف تًري يف 

يف هذه احلٚفٜ أن يتؿ افٌحٞ يف بِهد مثهؾ أمريُهٚ مهثالً، خٚصهٜ أن فهف أؿهٚرب هْهٚك 

 مِتزمقن، وجزاك اهلل خرًا هذا هق تتّٜ افًٗال؟

مٚ أرى يٚ أخل أن يهذهٛ إػ أمريُهٚ بهالد افٍُهر وافًٍهؼ وافٍجهقر يف  افنٔخ:

م ابتُههٚر أو اخههساع افههدواء ادههذـقر يف افًههٗال، حتههك فههق ـههٚن افقصههقل شههٌٔؾ إمتههٚ

ًٚ بهف وذفهؽ مهٚ ٓ أطْهفر ٕن افًِهؿ جتهٚرب، ؾَهد يهْجح  إػ هذا افهدواء أمهرًا مَىقظه

ًٚ ؾِههههٔس ذفههههؽ ممههههٚ بٔههههز فههههف أن جههههٚفط  وؿههههد ٓ يههههْجح، ؾِههههق ـههههٚن افْجههههٚح مَىقظهههه

اء افْههههٚجع افْههههٚؾع ادؼههههـغ، فههههق ـههههٚن افيههههـ يف افْجههههٚح بٚفقصههههقل إػ هههههذا افههههدو

ًٚ ٓ أرى جقاز ذهٚب ادًِؿ إػ بالد افٍُر يف شٌٔؾ كَٔؼ ههذا افهدواءر  مَىقظ

ًٚ، ومههٚ ذـههرت بههٖن فههف أهههالً هْههٚك،  آشههتٔىٚن فتِههؽ افههٌالد فههٔس جههٚئزٕن هههذا  ذظهه

 ؾٓق يٗمر بٖن يٖمر أهِف بٖن هيٚجروا مـ بالد افٍُر إػ بالد اإلشالم.

 .( 00: 33: 03/ 719) اهلدى والنور/
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 حله اإلقامة يف بالد اللفاز
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 اإلقامة يف بالد اللفاز لعرز

إٔٚ أذـر أن مع إشػ شٗايل يًْل: ههؾ تريهد مهـ افقوهع ... افنهٚب  مداخِٜ:

 ادتزوج يف أمريُٚ ووًف هؾ يًّح فف ... ؾٓؾ بقز فف ... بغ..؟ 

دة افىقيِههٜ ثههؿ أطههـ ههذا افًههٗال جههٚء متهٖخرًا، ـٔههػ بَهل هْههٚك هههذه اده افنهٔخ:

أن جههٚء يًههٖل بًههدمٚ جههٚءت افذريههٜ، وربههام ٓ يًههتىٔع أن جههرج مًْههٚ ـههام ًٕههّع 

ؾٓههههق بههههغ أن يههههسك إوٓد وزوجتههههف هْههههٚك ومههههع إيههههٚم يتْكههههون، أو يٌَههههك هْههههٚك 

ويًههٔش مههع أوفئههؽ افْههٚس افههذيـ ظٚئنههغ يف جحههٔؿ مههـ اجلههق ادقبههقء، ؾههْحـ يف 

َٕهقل بهقز فهف أن يٌَهك هْهٚكر ٕن إصهؾ أن هذه احلٚفٜ يف افقاؿع ٓ ًٕهتىٔع أن 

افُٚؾر إمريُل أو إوروع إٔف إذا هداه اهلل ظز وجؾ إػ اإلشالم أن هيٚجر مـ 

تِههؽ افههٌالد إػ بههالد إشههالمٜٔ، أن افقاؿههع ظههذ افًُههس ٓ هيّْههٚ أن ٕههدخؾ يف 

تٍٚصهههٔؾ أن بًهههض افْهههٚس موهههىريـ بًهههٌٛ ٕهههقاحل شٔٚشهههٜٔ، فُهههـ ٕحهههـ ًِٕهههؿ أن 

ًا ممهههـ يًهههّقن: بٚدٓهههٚجريـ ههههؿ ههههٚجروا فهههٔس بًهههٌٛ وهههٌط شهههٔٚد وإٕهههام ـثهههر

ًٚ يف ادٚل.  ضًّ

ؾٓههٗٓء إذا شههٚؾروا هْههٚك وظٚصههقا وبههذروا وبههزروا وأصههٌح  ههؿ ذريههٜ، أن بًههد 

ههههذا افهههزمـ افىقيهههؾ ههههؾ بهههقز أن يٌَهههقا هْهههٚك؟ اجلهههقاب: ذههههٚهبؿ يف إصهههؾ ههههق 

ًَهههههدة بحٔهههههٞ ٓ تًهههههقغ خىهههههٖ، ومهههههٚ بْهههههل ظهههههذ خىهههههٖ ؾٓهههههق خىهههههٖ، أن ادنهههههُِٜ م

فًِّههتٍتك أن يَههقل: بههٛ أن يرجههع إػ بِههده اإلشههالمل أو يٌٌْههل أن يٌَههك هْههٚك 

 ًٚ ًٚ ظذ شالمٜ تربٜٔ إوٓد تربٜٔ إشالمٜٔ، وفذفؽ ؾ٘ن ـٚن هذا حَه مع أهِف حرص
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مًِاًم ؾًٍِٔؾ ـهام يًٍهؾ ـثهر مهـ افْهٚس يدرشهقا ادقوهقع افهذي ههؿ ؾٔهف مهـ ـهؾ 

ٍُههر يف ادهههٚفح ادٚديههٜ، ثههؿ بًههد ذفههؽ يْىِههؼ إػ مههٚ اجلقإههٛ متجههرديـ ظههـ افت

 ربْٚ ظز وجؾ يؼح فف صدره. 

 (00: 53: 55/   137) اهلدى والنور / 

 

 اإلقامة يف بالد اللفس

بقز فِقاحد يهروح يًهٔش يف بهالد افٍُهٚر أو مهثالً يف ظْهدك وٓيهٚت  افًٗال:

هْههٚك، يف بًههض إشههالمٜٔ كههٝ حُههؿ افٍُههٚر ممُههـ واحههد مههثالً أن يههروح يًههٔش 

 ٕٚس يٍُروا مثالً.. ؟

: ٓ مهٚ بهقز، ههذا مهـ اخلىهٖ افنهٚئع يف ههذا افًكه احلهٚض أن ـثههرًا اجلهقاب

مههـ ادًههِّغ يسـههقن بالدهههؿ اإلشههالمٜٔ، ويًههتقضْقن بههالد افٍُههر وافوههالل يف 

شٌٔؾ ادًٔنٜ وافرزق، وافيب يف إرض وٕحق ذفؽ، هذا ؾٔف أحٚديٞ ـثهرة، 

 ههههك ادًههههِؿ أن يًههههٚذ ويًههههٚــ  ¢رارًا وتُههههرارًا، ؾٚفرشههههقل وتُِّْههههٚ ظِٔههههف مهههه

)مـ جهٚمع(  شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»ادؼـغر ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم: 

أي: خههٚفط، مههـ خههٚفط ادؼههك ؾٓههق مثِههفر ٕن افىٌههع هاق، افىٌههع هاق وفههص، 

تِههؽ  يًْههل: ٓ ينههًر صههٚحٛ ذاك افىٌههع بٖٕههف يتههٖثر، وبههٖن ضًٌههف ينههق مههـ ظههٚدات

ذفؽ ادثؾ افرائع دـ  ¢وئًش ؾٔٓٚ، وفَد ضب رشقل اهلل  ٚافٌالد افتل قٔٚه

مثههؾ اجلِههٔس افهههٚفح ـّثههؾ بههٚئع »بههٚفس افهههٚفح أو افىههٚفح ؾَههٚل ظِٔههف افًههالم: 

ادًؽ، إمٚ أن قذيؽ، وإمٚ أن تنسي مْف، وإمهٚ أن تنهؿ مْهف رائحهٜ ضٌٔهٜ، ومثهؾ 

رق ثٔٚبههههؽ، وإمههههٚ أن تنههههؿ مْههههف رائحههههٜ اجلِههههٔس افًههههقء ـّثههههؾ احلههههداد، إمههههٚ أن قهههه
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، ؾههه٘ذًا: افهههذي بهههٚفس افٍُهههٚر أؿهههؾ رء شٔنهههؿ مهههْٓؿ رائحهههٜ ـرهيهههٜ، وفهههق شـرهيهههٜ

 اؽتًِقا ـؾ يقم بٚفًىقر.

يف صًٛ مًِؿ مثالً كهٝ حُهؿ افٍُهٚر مثهؾ اإلكهٚد افًهقؾٔتل، ؾٔهف  افًٗال:

ػ إ ٜصًقب إشالمٜٔ يف بًض ٕٚس بٔحٌقا يروحقا هْٚك ظذ أشٚس أن افنٔقظٔ

 زوال هْٚك و يًْل تٖمؾ أن يُقن يف مًٔنٜ ـقيًٜ.

ؾ٘ذا صٚء أن يًقد إػ  -وهذا ٓ يٍُل  - ٜ: أوًٓ: حْٔام تزول افنٔقظٔاجلقاب

بِهههده ظهههٚد، فُهههـ فهههٔس ٕٕهههف بِهههده، وإٕهههام ٕٕهههف بهههقز فًِّهههِؿ أن يًهههُـ بهههٖي بِهههد 

، وٓ وظههٚدت افههٌالد بههالد إشههالمٜٔ ٜإشههالمل، ؾههال ؾههرق حْٔههذاك إذا زافههٝ افنههٔقظٔ

نههٔقظٜٔ إذا إُّنههٝ أو إخًِههٝ مههـ تِههؽ افيُّههـ بىًٌٔههٜ احلههٚل أن ٕتهههقر بههٖن 

 افٌالد، أ ٚ ظٚدت ضٍرة إػ احلُؿ اإلشالمل، هذا بًٔد جدًا.

ؾحْٔئههههٍذ َٕههههقل: ٓ مههههٕٚع مههههـ افههههذهٚب إػ تِههههؽ افههههٌالد بًههههد إًُههههٚي احلُههههؿ 

ؿهقمل هْهٚك  افنٔقظل وٕحقه، وفُهـ ٓ يٖخهذ ذفهؽ ؿٌِٔهٜ وظههٌٜٔ جٚهِٔهٜ، إٔهف إٔهٚ

ؾٖٕهههٚ أريهههد أن أظهههٔش مًٓهههؿ، ٓ، بهههٛ ظِٔهههف أن جتهههٚر افٌِهههد اإلشهههالمل افهههذي ههههق 

 أصِح مـ ؽره إذا ـٚن يًتىٔع أن يًٍؾ ذفؽ.

 ؾ٘ذًا: ٓبد مـ هذا افتٍهٔؾ ظام شئِٝ. 

 يروح يدظق هْٚك.. يًْل يْؼ اإلشالم بغ افْٚس ؾٔيٓر ديْف.. مداخِٜ:

إٔٝ أول مهٚ شهٖفٝ يريهد أن يهذهٛ هْهٚك، يٚ أخل ـؾ شٗال فف جقاب،  افنٔخ:

أن تَههقل يههذهٛ فٔههدظق ـههام فههق ؿِههٝ يههذهٛ إػ أمريُههٚ وافٔٚبههٚن... إػ نخههره، 

يههذهٛ يههدظق ؾٖٕههٚ أؿههقل: افههذي يريههد أن يههذهٛ إػ أمريُههٚ أو بريىٕٚٔههٚ أو ـههؾ بههالد 

، يٍهسض ؾٔهف أن يُهقن ¢ـٍر فِدظقة إػ اهلل، إػ ـتهٚب اهلل وحهديٞ رشهقل اهلل 

 ًٚ ًٚ بٚفًَٔهههدة اإلشهههالمٜٔ وإخهههالق افٌْقيهههٜ، و حمههههْ ن أحمههههْٚ، أن يُهههقن حمههههْ
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ًٚ بٚمرأة صٚحلٜ كهقل بْٔهف وبهغ أن تْزفهؼ بهف ؿدمهف، ؾه٘ذا ـهٚن  ًٚ متزوج يُقن حمهْ

بد مـ ًٍٕف هذه افؼوط ؾِٔذهٛ وفٔدع، أمٚ أن يُقن مههره ـهام ؿِْهٚ بٚفًْهٌٜ 

ٓ ابهههدأ بًٍْهههؽ ثهههؿ بّهههـ فِهههذيـ يرصهههحقن إًٍٔهههٓؿ، قهههرق ًٍٕهههف يف شهههٌٔؾ ؽهههره، 

 تًقفف.

 (  00: 44: 24/ 287) اهلدى والنور/

 

 باب ميُ

... يقجد هْٚ أخ بجٌٕٚل ... يف افًٗال افًٚبؼ ؿٚل يل: ـتٛ يل ظذ  مداخِٜ:

افقرؿٜ بْٖٕٚ هْٚ ًٕٔش بهغ ادًهٚد يف أوروبهٚ وٕهرى يف افنهقراع ادًهٚد مهثالً 

 ز افٌَٚء هْٚ بٚفرؽؿ مـ ذفؽ؟ؿٌالت وؽرهٚ، ؾًْقد افًٗال افًٚبؼ هؾ بق

ٓ بهههقز افٌَهههٚء يف بهههالد افٍُهههر، افهههذهٚب إػ بهههالد افٍُهههر وافٌَهههٚء ؾٔٓهههٚ  افنهههٔخ:

حههقل ؿقفههف ظِٔههف  تدٕههدنشههْغ ٓ بههقز إٓ فِيههورة، وهْههٚ فْههٚ حمههٚضات ـثههرة 

ٕٚر ٚ»افًالم:  ٓ تساءى  وفهذفؽ ؾجٓهقد افنهٌٚب يف بهالد افٍُهر  شادًِؿ وادؼك 

ًٚ وافوهههالل، صهههحٔ ح أ هههؿ قٍيهههقن إًٍٔهههٓؿ، فُهههـ مهههٚ يًهههتىًٔقن أن يًٍِهههقا صهههٔئ

 فهٚفح ادًِّغ.

 (  00: 38: 59/ 322) اهلدى والنور/
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 باب ميُ

بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ يَقل: إٕف يف ؾرًٕٚ يف إخقإْٚ ادًِّغ هْٚك يًْل: 

ًٚ فِههههالة، ؾهههام  مهههقطٍغ ههههؿ ؾرًٕهههٔغ يًْهههل: أجٕٚهههٛ ـٍهههٚر، وٓ يهههدظقن  هههؿ وؿتههه

 ُؿ؟رأي

ًٚ ٓ بههقز فًِّههِؿ أن يقطههػ ًٍٕههف وطٍٔههٜ مههٚ أو يتًههٚضك ظّههالً مههٚ  افنههٔخ: ضًٌهه

ققل بْٔف وبغ افَٔٚم بام ؾرض اهلل ظِٔف مـ افقاجٌٚت وبخٚصٜ مْٓٚ: افههِقات، 

ؾال بقز وإٔٚ ؾًالً جٚءين بًض هذه إشئِٜ مـ ؾرًٕٚ مـ بًض اجلزائهريغ ؿهٚل 

ي أظّهؾ ظْهده ٓ يًهّح يل بهٖن أصهع، يل أمس أو أول أمس ؿٚل: إن افًّٔهؾ افهذ

ونخههر ؿههٚل يل: بٖٕههف يههٖمرين بحِههؼ حلٔتههل، ؿِههٝ فههف: ٓ بههقز فههؽ هههذا، وٓ هههذا، 

ٚ﴿وربْهههٚ ظهههز وجهههؾ يَهههقل:  ُف َاَْرًجههه ْؾ َفههه ههه ًَ ـْ َيت هههِؼ اهلل َ َبْ ُٞ ٓ * َوَمههه ـْ َحْٔههه
ُف ِمههه َوَيْرُزْؿههه

 ُٛ
ًِ تَ  .[1]الطالق ﴾َقْ

ٚمههٜ ـثههر مههـ ادًههِّغ وبخٚصههٜ مههْٓؿ ظههذ إْٔههل أظتزهههٚ ؾرصههٜ وأؿههقل: إن إؿ

 ًٚ اجلزائريغ يف ؾرًٕٚ حتك تٍرًٕهقا ههذا خىهٖ إشهالمل ؾهٚحشر ٕٕهف ظِهٔٓؿ  ًٔه

أن يًهههقدوا إػ بالدههههؿ، وأن يُثهههروا شهههقاد صهههًٌٓؿ، وأٓ يًًهههُقا إمهههر ؾُٔثهههروا 

شههقاد افٍُههٚر يف ؾرًٕههٚ، وظِههٔٓؿ أن يًههقدوا إػ بههالد اجلزائههر، وٓ يًههتقضْقا بههالد 

 دَِٚ ٕذـره دائاًم بّثؾ هذه ادْٚشٌٜ.افٍُر 

 (.  00: 57: 21/ 344) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 افًالم ظُِٔؿ. مداخِٜ:

 وظُِٔؿ افًالم ورمحٜ اهلل. افنٔخ:

 يٚ صٔخ ظٌد افْٚس أين إٔٚ أتُِؿ مًؽ مـ أمريُٚ وظْدي شٗال.. مداخِٜ:

 إٔٚ أشتًٔذ بٚهلل مـ ظٌد افْٚس. افنٔخ:

 يل صٔخ ظٌد افْٚس؟تًّح  مداخِٜ:

 ٓ ٓ إٔٚ اشّل حمّد ٕٚس افديـ. افنٔخ:

 اشّح يل. مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 حمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين أفٔس ـذفؽ؟ مداخِٜ:

 إٔٝ تريد هذا؟ افنٔخ:

 أريد اجلقاب ظذ شٗايل. مداخِٜ:

 تٍوؾ بس ظٌد افْٚس تًري إٔف مٚت. افنٔخ:

ٚن إًٕٚن ينتٌؾ يف مُهٚن يٌهٚع ؾٔهف اخلْزيهر ًٕؿ.. افًٗال هق إٔف إذا ـ مداخِٜ:

أظزك اهلل، وهق ٓ يّس هذا اخلْزير وٓ ئًٌف وفُهـ ادحهؾ افهذي ينهتٌؾ ؾٔهف ههق 

 افذي ئٌع هذا اخلْزير، ؾٓؾ ادًُٛ افذي يًٌُف هذا اإلًٕٚن حرام أم حالل؟
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 مٚ هق ادحؾ يٚ أخل؟ افنٔخ:

 هق حمؾ يٌٚع ؾٔف مقاد ؽذائٜٔ. مداخِٜ:

 قاد ؽذائٜٔ، مـ  ِتٓٚ حلؿ اخلْزير؟م افنٔخ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 ومٚ ؾٔف مـ  ِتٓٚ اخلّر؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 مٚ ؾٔف مخر؟ افنٔخ:

 ٓ. مداخِٜ:

 مٚ ؾٔف أصٔٚء حمرمٜ أخرى؟ افنٔخ:

 ؾٔف ... مٔن، بس إٔٚ ... يًِّقن ؾٔٓٚ مٔن. مداخِٜ:

ًٚ ؾوههالً أن إذًا ٓ بهقز فًِّهِؿ أن يهدخؾ هههذا ادُهٚن دخهقًٓ  افنهٔخ:  وخروجه

ًٚر ٕن اهلل يَههههقل:  ْقِم ﴿يههههدخؾ ويًّههههؾ ؾٔههههف مقطٍهههه هههه ََ َع اْف َرى َمهههه ـْ َد افههههذ  هههه ًْ ْد َب هههه ًُ َْ َؾههههال َت

ههٚدِِغَ  يَههقل: مههـ ـههٚن يههٗمـ بههٚهلل وافٔههقم أخههر ؾههال  ¢وافرشههقل  [78]األنعررا  ﴾افي 

 أن ادًههِؿ ٓ يؼههب اخلّههر، ٓ بههد ٍُههلٔيًَههد ظههذ مٚئههدة يههدار ؾٔٓههٚ اخلّههر، ؾههام ب

أن يُههقن بًٔههدًا ظههـ مههقاضـ ادُْههرات، وفههذفؽ ؾٓههذا افًُههٛ افههذي يُتًههٌف هههذا 

افرجههؾ افههذي يًّههؾ يف ذفههؽ ادُههٚن افههذي يٌههٚع ؾٔههف اخلْزيههر ويتًههٚضك ؾٔههف افَههامر 

 ؾٓذا افًُٛ حرام.

 ضٔٛ جزاـؿ اهلل ـؾ خر. مداخِٜ:

 إٔٝ مـ أيـ تتُِؿ؟ افنٔخ:
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 مـ أمريُٚ. مداخِٜ:

 وجْقبٜٔ ؾّـ أي افٌالد مْٓٚ؟ أمريُٚ هْٚك صامفٜٔ افنٔخ:

 بقشىـ. مداخِٜ:

 بقشىـ. افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 إٔٝ مًِؿ إن صٚء اهلل؟ افنٔخ:

 ًٕؿ؟ مداخِٜ:

 إٔٝ مًِؿ؟ افنٔخ:

 احلّد هلل. مداخِٜ:

 شالفٜ أم ابتداءًا؟ افنٔخ:

 شالفٜ. مداخِٜ:

 مٚ صٚء اهلل. افنٔخ:

 مـ ادٌرب. مداخِٜ:

 إٔٝ أصِؽ مـ ادٌرب؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 واشتقضْٝ هْٚك؟ افنٔخ:

 َل أشتقضـ إٔٚ هْٚ ٕصتٌؾ وبًدهٚ أدرس. مداخِٜ:

 وتدرس مٚذا؟ افنٔخ:
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إٔهههٚ أشهههٖل ظهههـ أخهههقاين هْهههٚ ٕحهههـ ظٚينهههغ مخًهههٜ إٍٔهههٚر يف دار هُهههذا  مداخِهههٜ:

 متًّغ احلّد هلل، يًْل حليٚت وٕحٚول ٕنتٌؾ يف صٌؾ يروٚه اهلل ورشقفف.

 ـ  جتؽ افتل جٚفىٓٚ افًجؿ إٔؽ أمريُل.فُـ إٔٚ طْْتؽ م افنٔخ:

ًٚ. مداخِٜ:  ٓ فًٝ بٖمرئُ

 ضٔٛ إٔٝ جئٝ أمريُٚ وـؿ ـٚن ظّرك؟ افنٔخ:

 ـٚن ظّري واحد وظؼيـ شْٜ. مداخِٜ:

 مٚ صٚء اهلل، وـؿ شْٜ مٙ ظِٔؽ وإٔٝ ؾٔٓٚ؟ افنٔخ:

 شْٜ واحدة، يًْل إٔٚ اثْغ وظؼيـ. مداخِٜ:

 شف؟مٚ هق افًِؿ افذي تدر افنٔخ:

 ضران إن صٚء اهلل. مداخِٜ:

 هذه افدراشٜ ٓ يُّْؽ أن تدرشٓٚ يف بِدك يف ادٌرب؟ افنٔخ:

 ٓ يُّْْل أن أدرس هذه افدراشٜ يف ادٌرب. مداخِٜ:

 دٚذا؟ افنٔخ:

ٕين هههذه أصههالً افدراشههٜ ٓ تقجههد يف ادٌههرب ظههـ دراشههٜ افىههران..  مداخِههٜ:

ْهههل جئهههٝ يل ظهههٚم وإٔهههٚ يف أمريُهههٚ صهههػ يهههٚ صهههٔخ إٔهههٚ درشهههٝ يف ادٌهههرب وأن يً

 درشٝ إٕجِٔزي ... أصتٌؾ ؿِٔؾ فُل أـٍل اإلٍٕٚق ظذ افدراشٜ.

ضٔههههٛ ظْههههدمٚ تريههههد أن تههههدرس افىههههران تريههههد أن تههههدرس ظههههذ حًههههٚب  افنههههٔخ:

 افدوفٜ ادٌربٜٔ أم ظذ حًٚبؽ اخلٚص؟

 ظذ حًٚع اخلٚصر ٕٕف ٓ يًِّقن هذا يف ادٌرب. مداخِٜ:
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ًٚ ظْههؽ،  إٔههٚ أريههد مههـ افنههٔخ: هههذه إشههئِٜ ـِٓههٚ أن أذـههرك بقههء ؿههد يُههقن ؽٚئٌهه

 وهق أن آشتٔىٚن فًٌض شْغ يف بالد افٍُر ٓ بقز فًِؽ تًِؿ هذا؟

 يًْل مٚ ظْدي ؾٔف تٍهٔؾ، بس اذح يل يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ى ٕٚر هههٚ، ء: ادًهههِؿ وادؼهههك ٓ تهههسا¢أحًهههْٝ.. يَهههقل افرشهههقل  افنهههٔخ:

 مٍٓقم هذا احلديٞ ظْدك؟

 اذح فْٚ يٚ صٔخ. خِٜ:مدا

فًِؽ تًِؿ أن افًرب ؿدياًم ـٕٚقا ئًنقن يف اخلٔٚم ظذ ضريَٜ افٌدو  افنٔخ:

وـههههٕٚقا يقؿههههدون افْههههران أمههههٚم اخلٔههههٚم، افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم خٚضههههٛ افْههههٚس بههههام 

ى ٕٚر ههههٚ، أي إذا أوؿههههد اءيًَِههههقن ومههههٚ يٍّٓههههقن، ؾَههههٚل ادًههههِؿ وادؼههههك ٓ تههههس

و أمهههٚم خّٔتهههف وـهههذفؽ ادؼهههك يقؿهههد افْهههٚر أمهههٚم داره أو ادًهههِؿ ٕهههٚرًا أمهههٚم جهههٚره أ

خّٔتف ؾٌٌْٔل أن يُقن ادًهِؿ بًٔهدًا ظهـ ادؼهك ـهؾ افًٌهد بحٔهٞ أن ادًهِؿ ٓ 

 ووح؟ادًِؿ يرى ٕٚر افُٚؾر وافُٚؾر ٓ يرى ٕٚر 

 ًٕؿ واوح. مداخِٜ:

ـههذفؽ يَههقل افرشههقل ظِٔههف افًههالم: إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ أؿههٚم بههغ  افنههٔخ:

 ين ادؼـغ، واوح هذا؟طٓرا

 ًٕؿ واوح. مداخِٜ:

أخهههرًا احلهههديٞ افثٚفهههٞ وإخهههر وههههق مهههـ جقامهههع ـِهههؿ افرشهههقل ظِٔهههف  افنهههٔخ:

افًههالم ؿههٚل: مهههـ جههٚمع ادؼههك ؾٓهههق مثِههف، أي مههـ خٚفىهههف وظههٚذه ؾٓههق مثِهههف يف 

افوههههالل، وإن ـههههٚن وههههالل ادًههههِؿ جتِههههػ ؿِههههٔالً أو ـثههههرًا ظههههـ وههههالل افُههههٚؾر، 

ادًِّغ ادَّٔغ يف ـؾ بالد افٍُهر شهقاء يف أمريُهٚ ظْهدـؿ  وفذفؽ ؾٖٕٚ إٔهح
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أو يف أوروبهههههٚ حٔهههههٞ ؾٔٓهههههٚ ـثهههههر مهههههـ ادٌٚربهههههٜ واجلزائهههههريغ يف ؾرًٕهههههٚ وبريىٕٚٔهههههٚ 

 وٕحقهٚ ْٕهحٓؿ بٖن يًقدوا يف أؿرب وؿٝ إػ بالدهؿ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 هذه مٚ ظْدي مـ افْهٔحٜ. افنٔخ:

 ( 01: 22: 22/ 347) اهلدى والنور /

 

 اب ميُب

يف هههههههذا ادقوههههههقع يُّههههههـ إن صههههههٚء اهلل ّٕىِههههههع ظِٔههههههف  يف أي مرجههههههع  مداخِهههههٜ:

 ـتٚب أو..؟ اشتقضٚن ادًِؿ يف بالد افٍُٚر يًْل

ًٚ بّههههع افُههههالم يف هههههذا ادقوههههقع  افنههههٔخ: احلََٔههههٜ ٓ أظِههههؿ مهههههدرًا خٚصهههه

 اخلىر، فُْل أذـر أن ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يف بًض تًَِٔٚتف ظذ بًض ادٌهٚزي

 ؿ يف هذا ادقوقع، ؾًِِؽ تًقد إػ زاد ادًٚد، تًري ـتٚبف؟يتُِ

 ًٕؿ يٚ صٔخ أظرؾف،ضٔٛ يف افقٓء وافزاء. مداخِٜ:

 ٓ مٚ ظْدي ؾُر. افنٔخ:

ضٔٛ يٚ صهٔخ يف افؼهع احلُهٔؿ مهٚ ؾٔهف وٓ ظهذر فًِّهِؿ أن يٌَهك يف  مداخِٜ:

 بالد افٍُٚر.

ًٚ إٓ إذا ـههههٚن ظههههذ ضريَههههٜ افنههههٔخ: افهههههحٚبٜ افههههذيـ ـههههٕٚقا  مههههٚ ؾٔههههف هههههذا إضالؿهههه

ًٚ أشههٌقظغ ثههؿ  ًٚ ؿالئههؾ أشههٌقظ يًههٚؾرون فِتجههٚرة إػ بههالد افههروم يًْههل يٖخههذون أيٚمهه
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يًهههقدون أدراجٓهههؿ، أمهههٚ أن ئَّهههقا هْهههٚك وبًوهههٓؿ يتْٚشهههِقن هْهههٚك ههههذا ٓ بهههقز 

وفههٔس فًِّههِؿ ظههذر، وافًِههقم افتههل يًههٚؾرون مههـ أجههؾ كهههِٔٓٚ إػ تِههؽ افههٌالد 

ًٚ فِهههرزق وأرض اهلل ظهههز وجهههؾ ههههل ظِهههقم دٕٔقيهههٜ، يًْهههل يريههه دون أن قههههِقا شهههٌٌ

واشًٜ، ويف افَرنن افُهريؿ أن اهلل ظهز وجهؾ جٚضهٛ افهذيـ مُثهقا يف ديهٚر افٍُهر 

ٚأمل  ﴿بًد أن أشهِّقا يَهٚل  هؿ:  َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓه ًٜ َؾُت ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواشِه ُُه  [91]النسرا  ﴾َت

قن مهههـ أههههؾ افهههٌالد ثهههؿ ههههذا نخهههر اخلىهههٚب مقجهههف فوهههًٍٚء ادهههٗمْغ افهههذيـ يُقٕههه

هيدهيؿ اهلل ؾٔٗمرون بٖن هيهٚجروا إػ بهالد اإلشهالم ؾهام بهٚفُؿ إٔهتؿ مًهٚذ صهٌٚب 

ادًههِّغ، تههدظقن بههالد اإلشههالم إػ بههالد افٍُههر وإٌَِههٝ احلََٔههٜ افؼههظٜٔ ؾَٔههؾ 

ن إمريُل هيٚجر إػ بالد اإلشهالم إن ؾالن هيٚجر إػ أمريُٚ بدًٓ مـ أن يَٚل إ

ادًهههِؿ ههههٚجر مهههـ بهههالد اإلشهههالم إػ أمريُهههٚ إػ درجهههٜ خىهههرة جهههدًا يَهههٚل: ؾهههالن 

ٔٝ بهههالد افٍُهههر بهههٚدٓجر، ههههذا ؿِهههٛ احلَهههٚئؼ افؼهههظٜٔ وههههق أمهههر خىهههر ّ  حتهههك ُشههه 

جههدًا، وفههذفؽ إٔههٚ مههـ بههٚب افههديـ افْهههٔحٜ ٕهههحٝ صههٚحٌؽ وـههذفؽ أوجههف إفٔههؽ 

ٚ فهٔس هذه افْهٔحٜ فُل تْيهروا يف إمهر وتْجهقا بًٍٖٕهُؿ ؿٌهؾ أن يِحهؼ بُهؿ مه

 بحًٌُٕٚؿ.

 يًْل ٕهٔحتؽ يل يٚ صٔخ أرجع فٌِدي أؾوؾ؟ مداخِٜ:

ًٕهههؿ بهههال صهههؽ، فهههٔس ؾَهههط أؾوهههؾ بًّْهههك إٔهههف بهههقز ههههذا وههههذا وفُهههـ  افنهههٔخ:

 أحد ٚ أؾوؾ..! ٓ، هذا واجٛ .. أن تًقدوا إػ بالدـؿ واجٛ.

 يًْل يف أؿرب وؿٝ يُقن أؾوؾ؟ مداخِٜ:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 ( 00: 00: 41/ 347) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

إصهههدؿٚء يف افهههدول مثهههؾ أمريُهههٚ ودول أوروبهههٚ فُهههـ  ض... يف بًههه مداخِهههٜ:

إٔٚ »يىٌَقن اإلشالم ؾٚشتنٓدت بٚحلديٞ ظـ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم إٔف: 

. ؾههامذا تْهههح هههٗٓء شبههريء مههـ ـههؾ مههـ أؿههٚم بههغ طٓههراين افٍُههٚر ٕـثههر مههـ ثههالث

 قٕقا دظٚة اإلشالم أو..؟افنٌٚب ادًِؿ يف افدول افُٚؾرة فُٔ

ريههد أن أفٍههٝ افْيههر بههٖن ؿقفههؽ يىٌَههقن اإلشههالم ؾٔههف تًههٚمح ـٌههر أُ أوًٓ  افنههٔخ:

 يف افتًٌر، أفٔس ـذفؽ؟

 مٚ ؾّٓٝ ؿهدك يًْل  مداخِٜ:

ؿهدي واوح وفُهـ تٖمهؾ ؾهٔام أؿهقل: إن تًٌهرك بهٖن أوفئهؽ افَهٚضْغ  افنٔخ:

قن اإلشههالم، ؾٔههف تًههٚمح يف هههذا يف بههالد افٍُههر أمريُههٚ وأوروبههٚ ؿِههٝ: إ ههؿ يىٌَهه

 افتًٌر.

 يف افقاؿع ؿهدت يىٌَقن افًٌٚدات يٚ صٔخ. مداخِٜ:

 إٔٚ ظٚري يٚ صٔخ مٚذا ؿهدت. افنٔخ:

 جزاك اهلل خر. مداخِٜ:

 مًل إٔف ؾٔف تًٚمح يف افتًٌر صح؟  فُـ امشِ  افنٔخ:

 ه مٚ تريد تَقل صحح.ن افنٔخ:



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

730 

 ًجؾ ظِٔؽ. إٓ هزًا بٚفرأس، يًْل: خٚيػ ت افنٔخ:

 مٚ ؾٔف خقي، هْٚ اظساي بٚحلؼ يًْل. افنٔخ:

 ...  مداخِٜ:

ادَهقد، إٔٚ إٔهح ـؾ مًِؿ ئَؿ يف بالد افٍُر بام ٕهح بف افرشقل  افنٔخ:

 ظِٔف افًالم، وٓ يُّـ يل إٓ أن أؿقل ـذفؽ.

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

ـ وفُههـ ؾَههف اإلشههالم بًههؾ يل ؾًههحٜ بههٖن أؿههقل: إذا وجههدت ضٚئٍههٜ مهه افنههٔخ:

ادًهههِّغ يف بًهههض بهههالد افٍُهههر متُتِهههٜ متجًّهههٜ وينهههًرون بهههٖ ؿ يًهههتىًٔقن أن 

يَقمهقا بتىٌٔهؼ اإلشهالم بٖوشهع دائهرة ممهٚ فهق ـهٕٚقا يف بًهض افهٌالد اإلشهالمٜٔ ههذا 

 أوًٓ.

 ًٚ ههه ٌَ يُهههقن فهههدهيؿ ظهههَٚل ظهههذ إؿهههؾ إن َل أؿهههؾ ظِهههامء يُ  :وثٕٚٔههه و ؿ بٖحُهههٚم ك 

فٌالد افٍُريٜ هؿ بًّقن بغ ؽربتغ: ؽربٜ ديْٓؿر ٕن هٗٓء ادَّٔغ يف تِؽ ا

ْٕهل إػ إافدار ؾٓؿ ؽربهٚء ظهـ بهالد اإلشهالم يف بهالد افٍُهر وافٌربهٜ افدئْهٜ، حٔهٞ 

أن ٓ أظِؿ وفٔس هذا يًْل: أن ظدم افًِؿ بٚفقء يًتِزم افًِؿ بًدمف ٓ، فُـ 

 ًٚ يف بههالد أؿههقل يف حههدود مههٚ أحههٚط بههف ظِّههل، إػ افٔههقم ٓ ًِٕههؿ أن هْههٚك متًّهه

ًٚ ـَْىههٜ بٔوهههٚء يف ذفهههؽ افًهههقاد افُهههٚؾر  ًٚ إشهههالمٔ افٌههرب ممُهههـ أن يًهههّك متًّههه

يَقدهؿ ظهَٚل بٚفُتهٚب وافًهْٜ، إٔهٚ ٓ أظِهؿ ههذا، وفهذفؽ ؾٚفهذي أتههقره مهـ جٓهٜ 

وأظِّههف بههام يههردين مههـ أشههئِٜ ومههـ أخٌههٚر بههٖن أوفئههؽ افٌربههٚء مههرتغ يتخٌىههقن يف 

و فهههٔس ظْهههدهؿ ظهههَٚل يَهههقدهؿ ظهههذ تىٌهههَٔٓؿ فهههديْٓؿر ٕ هههؿ فهههٔس ظْهههدهؿ ظِهههؿ أ

افُتٚب وافًْٜ، ؾه٘ذا تهقؾر ههذان افؼهضٚن افؼهط إول: أن يُقٕهقا متُّْهغ مهـ 

َهقه يف بالدههؿ اإلشهالمٜٔ، وأن يُهقن  هؿ ٌ  ىَ ُّهـ أن يُ يتىٌٔؼ اإلشالم بٖـثر ممهٚ 
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ظهههذ إؿهههؾ ظهههَٚل واحهههد هيتهههدون هبديهههف ويًهههتْرون بًِّهههف، وههههذا مهههٚ ٓ أظِهههؿ فهههف 

 وجقدًا.

ًٚ وهههذا مههٚ أؾًِههف دائههاًم وأبههدًا حٔههٞ يف ـههؾ فههذ فؽ أظههقد إػ أن إٔهههحٓؿ  ًٔهه

ًٚ تردين أشئِٜ مـ اتِهػ افهٌالد مهـ أوروبهٚ ومهـ أمريُهٚ ؾٖٕههحٓؿ بهٖن  فِٜٔ تَريٌ

هيهههٚجروا مهههـ أمريُهههٚ إػ بهههالد اإلشهههالم وفهههٔس افًُهههس، ويًهههّق ٚ بٌهههر اشهههّٓٚ، 

وا حََٔهٜ ذظٔهٜ إػ درجهٜ أ هؿ ر  ٌَه هيٚجرون مـ بالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر، ؾَ 

ـْ ﴿ه ههذا خهالي يف افؼهيًٜ، نشّقا ؿدياًم أمريُٚ مهٚذا شهّقهٚ بهٚدٓجر،  ُُه َأََلْ َت

َٚءْت  ْ ُؿ َوَشههههههههههههه ههههههههههههه َٓ َْٖواُهْؿ َج َؽ َمههههههههههههه
ْوَفئِههههههههههههه ُٖ ٚ َؾ ههههههههههههه َٓ ِٚجُروا ؾِٔ ههههههههههههه َٓ ًٜ َؾُت ًَ

َأْرُض اهلل ِ َواِشههههههههههههه

ٚجروا مْٓٚ إػ بهالد خىٚب فِذيـ أشِّقا يف بالد افٍُر أن هي [91]النسا  ﴾َمِهًرا

 اإلشالم، ٕحـ أن ًُٕس.

 إذًا ْٕهح  ٗٓء أن يًقدوا إػ بالد اإلشالم.

ثهههؿ إٔهههٚ أظتَهههد أن أي ؾهههرد أو أي  ٚظهههٜ تًهههًك إلصهههالح ادجتّهههع اإلشهههالمل 

ًٚ يف بِهد إشهالمل ؾٓهق بهال صهؽ يف بهالد افٍُهر أصهًٛ،  ؾّٓام ـٚن اإلصهالح صهًٌ

تًههٚفٟ تهههحٔح ادٍههٚهٔؿ، وتهههحٔح افًههِقك أصههًٛر ٕٕههف بههالد افٍُههر مههثالً تريههد 

وإخههالق وحمٚربههٜ مههٚ.. حمٚربههٜ تههزج افًْههٚء وؾًههقق افرجههٚل وٕحههق ذفههؽ،  ههذا 

بٔههْام توههٔع وؿتههؽ وجٓههدك يف حمٚربههٜ هههذا افههدم إشههقد ٓ أهههقن ظِٔههؽ أن تًههقد 

ًٚ أو ؿريهههٜ أو حمِهههٜ وتهههدظقا هْهههٚك مهههـ حقفهههؽ إػ  إػ بِهههدك وتًتههههٍل فهههؽ مُٕٚههه

 هذا بال صؽ إٍٔع وأشٓؾ مـ هْٚك، وهذه ٕهٔحتل واهلل أظِؿ.افُتٚب وافًْٜ، 

 ( 00: 00: 00/   354) اهلدى والنور / 



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

 باب ميُ

بًهض ادًهِّغ يف  ؿُّ صٔخ ظْدٕٚ ـذفؽ بًض إشئِٜ وهل يًْهل َ ُه  مداخِٜ:

 اشسافٔٚ.

 يف اشسافٔٚ. تٍوؾ افنٔخ:

ًههههدهٚ ظههههذ ؾِههههق تٍُِههههٝ افدوفههههٜ بههههدؾع افٍَْههههٜ فِزوجههههٜ ؾٓههههؾ جتههههٛ ب مداخِههههٜ:

 افرجؾ، ظِاًم بٖن افزوجٜ تىٚفٛ زوجٓٚ بٍَْٜ.

 بٍَْٜ. افنٔخ:

ًٚ  مداخِهٜ: أي ًٕهؿ. يًْهل: افدوفههٜ آشهسافٜٔ هْهٚك تههدؾع أمهقال إمٓهٚت ظّقمهه

 وبٕٚخص إذا شٚؾر افرجؾ خٚرج افٌالد.

ههههق افهههذي ًٕرؾهههف أن ههههذه افدوفهههٜ ـهههٚؾرة، وبٚفتهههٚيل ٓ يًتهههز ههههذا افهههدؾع  افنهههٔخ:

ًٚ حلؼ اف زوجٜ ظذ زوجٓٚ مـ افٍَْٜ، وٓ ٕرى فًِّهِّغ أن ئًنهقا كهٝ مًَى

طههؾ وذل إخههذ بٚفٍَْههٜ أو فًىههٚء مههٚ مههـ افُههٚؾر فًِّههِؿ دههٚ يههقحل بههف ؿقفههف ظِٔههف 

ذ»افههههالة وافًهههالم:  ههٍه هههد اًف ـ أف ٚ خهههر مههه ِٔههه هههد اًف وافٔهههد افًِٔهههٚ ههههل ادًىٔهههٜ، ؾهههام  شأف

ة ٓ يًهَط بّجهرد أن ههذه أوجٌف اهلل ظز وجؾ ظذ افرجؾ جتهٚه ؿقامتهف ظهذ ادهرأ

افدوفٜ افُٚؾرة تتَدم هبذه افٍَْٜ إػ افزوجهٜ ادًهِّٜ، وافقاؿهع افهذي أصهًر بهف أن 

هههذه جزئٔههٜ مههـ جزئٔههٚت ـثههرة ٕتجههٝ مههـ اٚفٍههٜ ادًههِّغ حلُههؿ ذظههل هههٚم 

ًٚ وظهدم ظئؿ،  ًٚ مًْهٔ مٌهٚٓ ؿ بٚدخٚفٍهٜ حتهك صهٚرت ههذه ادخٚفٍهٜ ظْهدهؿ ًٕهٔ
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ٝ شهههههٔىرة افٍُهههههٚر، وحٔهههههٚ ؿ يف متّهههههع ٓ يّثهههههؾ وأظْهههههل بهههههذفؽ إؿهههههٚمتٓؿ كههههه

 ؿ وتَٚفٔهدهؿ وفهذفؽ ؾّهـ افٌداههٜ يف اادًِّغ يف أخالؿٓؿ وأحُهٚمٓؿ وظهٚد

مُٚن أن يستهٛ مهـ وراء ههذه اإلؿٚمهٜ اٚفٍهٚت ظديهدة ـهام ينهر إػ ذفهؽ ادثهؾ 

افًرع افَديؿ أٓ وهق ؿق ؿ: وهؾ يًتَٔؿ افيؾ وافًقد أظهقج، ؾه٘ذا ـٕٚهٝ أصهؾ 

ؿٚمههٜ هههل اٚفٍههٜ فِؼههيًٜ ؾّههـ افٌداهههٜ جههدًا أن يستههٛ مههـ وراء ذفههؽ مٍٚشهههد اإل

.ًٚ  ظديدة مْٓٚ مٚ ذـرت نٍٕ

 (. 00: 10: 29/   360) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

ؾوههِٜٔ افنههٔخ يًْههل: هْههٚك حَههٚئؼ ظههـ ووههع ادًههِّغ يف اشههسافٔٚ  مداخِههٜ:

 ؽ افديٚر.خٚصٜ ويف بالد افٌرب ظٚمٜ ٓ يًرؾٓٚ إٓ مـ ظٚش يف تِ

 ًٕؿ.  افنٔخ:

 ومـ اصتٌؾ يف افدظقة.  مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

ؾٖبْٚء ادًِّغ يف ضريَٓؿ إمٚ إػ افتٓقد وإمٚ إػ افتْك وذفؽ بام  مداخِٜ:

 يع:

أوًٓ: يًِّههقن ويربههقن ظههذ أيههدي افٔٓههقد وافْهههٚرى يف ادههدارس مخًههٜ أيههٚم 

اهتِط، أؾهالم اجلهْس تًهرض يف إشٌقع بًّدل ثامن شٚظٚت ـؾ يهقم، افتًِهٔؿ 

 ههؿ يف مدارشهههٓؿ، افًهههٌٚحٜ ـهههذفؽ اتِىهههٜ، رؾهههٚؿٓؿ مهههـ افٔٓهههقد وافْههههٚرى، فهههق 



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

733 

شٖفتٓؿ ظـ ظَٔدتهف يف ظًٔهك ظِٔهف افًهالم ٕجهٚبقك بَهقل افْههٚرى: وإٔهف صهِٛ 

وإٔهههف ابهههـ اهلل ـهههام يهههرون ذفهههؽ ظهههذ صٚصهههٚت افتٍِزيهههقن، وفهههق شهههٖفتٓؿ ظهههـ أصهههؾ 

 قا.اإلًٕٚن فَٚفقا فؽ: ؿرد ـام تًِّ

ـههام تًِّههقا، وفههق شههٖفتٓؿ ظههـ إٌٕٔههٚء واهلل مههٚ يًرؾههقن ظههْٓؿ إٓ يًْههل: ظًٔههك  

ومقشك وإبراهٔؿ افذيـ يذـرو ؿ ظذ صٚصٚت افتٍِٚز يف اشسافٔٚ، وفهق شهٖفتٓؿ 

.ًٚ  ظذ افٔقم أخر ٓ يًرؾقن إٓ اشّف أمٚ مٚ ؾٔف ؾال يًرؾقن ظْف صٔئ

 ًٕؿ.  افنٔخ:

بًوهٓؿ ٓ يًههري إٔهف ٌٕههل، وبًوهٓؿ ؿههٚل  ¢ فهق شههٖفتٓؿ ظهـ افرشههقل مداخِهٜ:

 يل: هؾ مٚت رشقل اهلل؟

 اهلل أـز.  افنٔخ:

 واهلل واؿع خىر ومَٗل جدًا جدًا هْٚك. مداخِٜ:

 ًٕؿ.  افنٔخ:

فهههههق شهههههٖفتٓؿ ظهههههـ ظهههههذاب افَهههههز ٓ يٗمْهههههقا بهههههف ٕن هْهههههٚك يف ادَهههههزة  مداخِهههههٜ:

: ـٔهػ يًهذهبؿ اهلل اإلشسافٜٔ قرق بًض ادقتك يهقم اجلًّهٜ، ؾٓهؿ يًْهل: شهٖفقا

 ظز وجؾ وؿد حرؿقا؟

 اهلل أـز.  افنٔخ:

 ؾال يٗمْقن بف. مداخِٜ:

 اهلل أـز. افنٔخ:

ظههدا افههقٓء افُٚمههؾ  ههؿ، ظههدا ظههـ إتخههٚهبؿ وتههٖمرهؿ ظِْٔههٚ وافههدظقة  مداخِههٜ:
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  ؿ، واؿع مَٗل جدًا ...

مهههـ ههههذه افقثهههٚئؼ بهههٚرك اهلل ؾٔهههؽ! يًْهههل: مهههـ َل يًرؾٓهههٚ ؾٓهههق يًهههتِزمٓٚ  افنهههٔخ:

ؿ »حٔهههههْام ؿهههههٚل:  ¢مهههههرد هجهههههرة ادًهههههِّغ إػ بهههههالد افٍُهههههرر ٕن افٌْهههههل  ادًههههِه

ٕٚر ٚ ٓ تساءى   .شوادؼك 

 ًٕؿ.  مداخِٜ:

مًْك ذفؽ إٔف يرى.. أن هْٚك ذًا مًهتىرًا وبهٔالً بهغ مهٚورة ادًهِؿ  افنٔخ:

 وافُٚؾر، مٚورة ؾَط، ؾام بٚفؽ إذا شُـ يف بالدهؿ وظٚش حٔٚ ؿ.

ٚفح »ٔف افهالة وافًالم: يف احلديٞ افهحٔح: ـذفؽ يَقل ظِ ِٔس افه مثؾ اجل

ههه ٚ أن ُقْ ٚئع ادًهههؽ إمههه ّثهههؾ بههه ، ومثهههؾ ذِ ـ ٌٔههٜه ٜ ض ٚ أن تنهههؿ مْهههف رائحههه ٚ أن تنهههسي مْهههف وإمههه يؽ وإمههه

رهيٜه ٜـ  ٚ أن تنؿ مْهف رائحه ٚبؽ وإم ٚ أن قرق ٔث ّثؾ احلداد إم قءـ  ِٔس اًف ؾهال بهد مهـ  ،شاجل

ِؿ افذي بٚمع ادؼـغ وجٚفىٓؿ ـام حهقل افير وفق بًٌْٜ ؿِِٜٔ مـ ادً

هف»ؿهٚل ظِٔهف افًهالم:  هق مِث مع ادؼهك ٓؾ ـ جهٚه وحههديٞ افنهخص افهذي ؿتهؾ تًههًٜ  شمه

ًٚ ـام ؿٚل ظِٔف افًالم:  ًٚ ثهؿ »وتًًغ ًٍٕ ًه غ ٍٕ ًه ٜ وًت ًه ُؿ رجهؾ ؿتهؾ ًت ـ ؿهٌِ ـٚن ؾهّٔ

رض ؾدل ظذ واحد  ـ أظِؿ أهؾ ٕا ًٌد جٚهؾ–أراد أن يتقب شٖل ظ ٖٚت -أي ظذ مت ل ؾ ه وؿٚه

ر حؼ  ًٚ ٌب ً ًغ ٍٕ ٜ وًت ً ٝ ًت ٚ ؿِت ل فهؽ أفف ٕأ ٖه ًٚ وًت ًه غ ٍٕ ًه ًٚ وًت ًه ٝ ًت ه ل: ؿِت ؟ ؿٚه يل تقبٜه

ف َِت ٜ فؽ؟ ؾ ٓ تقب ؟  ًٚ جهدًا مهـ شهٔٚق افَههٜ  شتقٜب وأـّهؾ بهف افًهدد، فُهـ يٌهدو واوهح

وههههل مهههـ صهههحٚح افَههههص اإلهائِٔٔهههٜر ٕن افرشهههقل كهههدث هبهههٚ أوًٓ ثهههؿ رواههههٚ 

ًٚ ـ  ٚفٌخٚري ومًِؿ.أصحٚب افهحٚح ثٕٚٔ

ًٚ ؾًهههالً يريهههد أن يتهههقب،  يٌهههدو مهههـ توهههٚظٔػ ههههذه افَههههٜ أن افرجهههؾ ـهههٚن اِهههه

فُـ يريد مـ يدفف ظذ ضريَٜ افتقبٜ افْهقح ؾٚشتّر يًٖل ظـ أظِؿ أهؾ إرض 

ـ »ؾدل يف هذه ادرة ظذ ظَٚل ؾٖتٚه وؿٚل فف:  هؾ يل مه هر حهؼ ٓؾ س ٌب ٍٕ ٜ ٚئ ٝ م إين ؿِت
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ْٔههؽ  ـ قههقل ب ٚبههف: مهه ؟ ؾٖج هٚهتقبهٜه ْٓٔ تقبههٜ وفُْههؽ هْههٚ افنههٚهد بههٖرض شههقء ؾههٚخرج   شوب

مْٓههٚ إػ إرض افٍالٕٔههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ ؾخههرج مههـ ؿريتههف وهههذا يههدل ظههذ حرصههف 

ظذ افتقبٜر ٕٕف حْٔام شّع اجلهقاب مهـ افًهَٚل افْٚصهح مهٚ ؿهٚل ـهام يَهقل افْهٚس 

إػ افٔقم: يٚ أخل إٔٚ موىر ووٚؿٝ ع احلٔٚة يف أرض اإلشالم ؾٖريد أن أذهٛ 

ًٚ خرج مهـ افَريهٜ افتهل ظهٚش  ًٚ وإٕام رأش ًٚ مـ ذفؽ إضالؿ بالد افٍُر، ٓ مٚ ؿٚل صٔئ

ؾٔٓٚ وتربك ؾٔٓٚ وأؾًد ؾٔٓٚ إػ افَريٜ افهٚفح أهِٓٚ، وهْٚ جٚءه ادقت ؾٚختٍِٝ 

مالئُههٜ افرمحههٜ ومالئُههٜ افًههذاب ؾههّٔـ يتههقػ ؿههٌض روحههف ؾٖرشههؾ اهلل ظههز وجههؾ 

َهريتغ ـهٚن أؿهرب ؾهٖحلَقه بٖهِٓهٚ ؾَٚشهقا مهٚ بْٔهف إفٔٓؿ حُاًم أن إيهروا إػ أي اف

وبههغ ـههؾ مههـ افَههريتغ ؾقجههدوه أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ بَّههدار مههٚ ئّههؾ 

 اإلًٕٚن يف أثْٚء منٔتفر ٕن اإلًٕٚن مٚ يّق هُذا، ؾتقفتف مالئُٜ افرمحٜ.

ههٚه»إذًا ههههذا افرجهههؾ افًهههَٚل افرجهههؾ افٍَٔهههف:  خرج مْٓ رض شهههقء ؾههٚه هههؽ بههٖه ٚل ؾهههام بههه شٕإ

ادًِّغ افٔقم هيٚجرون افٔقم مهـ بهالد اإلشهالم إػ بهالد افٍُهر وههل ـِٓهٚ ؾًهؼ 

وؾجههقر، ؾًههٚد يف افًَٔههدة، ؾًههٚد يف افًههِقك يف إخههالق يف ادًههٚمالت يف ـههؾ 

 رء ـام وصٍٝ: واشٖل بف خٌرا.

 ( 00: 22: 31/   360) اهلدى والنور / 

 باب ميُ

أرض افٍُهههٚر حتهههك يههههقن ًٍٕهههف  مهههٚذا ظهههذ ادهههٗمـ افهههذي يًهههٔش يف افًهههٗال:

 وديْف؟

: ظِٔف أن يْجق بًٍْف مـ بالد افٍُر افتل ئًش ؾٔٓهٚ، وأن جهرج مْٓهٚ اجلقاب

ًٚ إػ بِد مـ بالد ادًِّغ.  هاظ
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 هذا شٓؾ بٚفَقل وفُْف صًٛ بٚفتٍْٔذ. مداخِٜ:

 مٚ أطـ، دٚذا؟ افنٔخ:

 إػ أيـ يذهٛ؟ مداخِٜ:

وهههههل ؿريٌههههٜ إػ بالدهههههؿ، أؿههههرب بُثههههر مههههـ إػ بههههالد افٌٚـًههههتٚن مههههثالً  افنههههٔخ:

 بِدهؿ مـ بريىٕٚٔٚ.

 هذا بِدهؿ إصع. مداخِٜ:

 ٕحـ ًٕقد فسصؾ. افنٔخ:

 هْٚك مِٔقٕٚن وفٔس مـ افًٓؾ خروجٓؿ مـ مثؾ هذه افٌالد. مداخِٜ:

ْؿ ٓ ﴿اجلههههقاب يف ؿقفههههف تًههههٚػ:  افنههههٔخ: ُُ هههه ًَ ٍُ ْؿ َإٔ ُُ ْٔ هههه َِ ـَ نَمُْههههقا َظ ِذي هههه ههههٚ اف  َ ٚ َأهيُّ َيهههه

ـْ َوؾ  إَِذا اْهتََدْيُتؿْ َيُيُّ  ْؿ َم ، ابهدأ بًٍْهؽ ثهؿ بّهـ تًهقل، إذا ـهٚن ٓ [313]المائدة ﴾ـُ

يًهههههتىٔع أن يْجهههههق بنهههههًٌف ؾِْٔجهههههق بٖصهههههدؿٚئف، إذا َل يًهههههتىع أن يْجهههههق بٖصهههههدؿٚئف 

 ؾٌ٘خقتف.. وأخرًا ًٍٕف.

إن بَهل مهع ؿقمهف وـهٚن ظِّهف أن قهٚول ههدايتٓؿ وإحًهٚن إشهالمٓؿ،  مداخِٜ:

 هذا ظـ ترـٓؿ فِْجٚة بًٍْف؟هؾ ئٌْف 

ول ظهـ ًٍٕهف ؿٌهؾ ـهؾ ٗادًٖفٜ أن تٖخذ ضقرًا نخر وهق، ههؾ ههق مًه افنٔخ:

ًٚ بٚٔيهٜ ادهذـقرة، ؾٓهق إذا ـهٚن يريهد  رء أم ظـ ؽره، وهذا مٚ فٍٝ افْير إفٔف نٍٕ

 ًٚ ًٚ، ثههؿ إذا ـههٚن متزوجهه ًٚ وهههذا ٓ بههقز، ٓ بههد أن يُههقن متزوجهه أن يًههٔش مههثالً راهٌهه

أن يُههقن فههف أوٓد إٓ أن يُههقن ظَههٔاًم وهههذا خههالي إصههؾ.. إػ نخههره،  ؾٕٚصههؾ

وإٔهههههٚ ٓ أدري أن ووهههههًف، ههههههؾ ههههههق ظْهههههده ظٚئِهههههٜ أم ٓ، ؾههههه٘ذا ـهههههٚن اجلهههههقاب ههههههق 

بٚإلبههٚب، ؾحْٔئههذ بههٛ أن يٍههر بٖهِههف، وٓ هيِههؽ أهِههف يف شههٌٔؾ إرصههٚده فٌههره، 
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يٌٌْهههل أن يُهههقن  وٓ بهههد أن تتهههذـر بهههٖن ادًهههِؿ احلهههريص ظهههذ افتًّهههؽ بديْهههف ٓ

ًٚ، وإٕههام بههٛ أن يْيههر إػ ادًههتٌَؾ افًٌٔههد جههدًا أو  ًٚ خٚصهه ًٚ وزمْٔهه تٍُههره مقوههًٔ

افَريٛ، أريد مـ هذه افُِّٜ أن ـؾ مًِؿ ظْهده رء مهـ افثَٚؾهٜ اإلشهالمٜٔ ومهـ 

احلههرص ظههذ كَٔههؼ ادجتّههع اإلشههالمل بههٛ أن يًههٔش يف أرض يٌِههٛ ظههذ 

ّهههع اإلشهههالمل واحلُهههؿ اإلشهههالمل وافدوفهههٜ افيهههـ أؿهههؾ مهههٚ َٕهههقل بهههٖن إؿٚمهههٜ ادجت

ًٚ مـ بالد أخرى هل بالد افٍُر وافوالل  اإلشالمٜٔ يف تِؽ إرض أؿرب كََٔ

 وافًٍؼ وافٍجقر.

ويف طْل إٔف ٓ جتِػ اثْٚن بٖن مهـ افههًٛ يف ههذه أوٕهٜ أن يهتُّـ ضٚئٍهٜ 

ًٚ مههههـ كَٔههههؼ ادجتّههههع اإلشههههالم ل مههههـ ادًههههِّغ احلريهههههغ ظههههذ مههههٚ ذـرٕههههٚ نٍٕهههه

واحلُؿ اإلشالمل وٕحق ذفهؽ يف أرض إشهالمٜٔ.. ههق صهًٛ بهال صهؽ، ؾٔحتهٚج 

إمر إػ مٚ إٔٚ أدٕدن دائاًم حقفف بهام ًٕهّٔف بٚفتههٍٜٔ وافسبٔهٜ، ؾهال بهد مهـ كَٔهؼ 

هٚتغ افرـٔزتغ فتحَٔؼ افْك ادقظقد بف ادًِّقن، وٓ صؽ إٔف ـام ؿِٝ أن 

فُهههـ أصهههًٛ مهههـ ههههذا افههههًٛ أن صهههًٛ، فُهههـ ظِْٔهههٚ أن ّٕقههه يف ههههذا افهههدرب 

 ٍُٕر ب٘ؿٚمٜ افدوفٜ ادًِّٜ يف بالد هل أصِٓٚ بالد افٍُر وافوالل.

وثّهههرة ههههذا افُهههالم ـِهههف أن قَهههؼ ههههق ومهههـ يًهههتىٔع مهههـ احلريههههغ ؿهههقل رب 

ِٚدِؿغَ ﴿افًهههٚدغ:  ههه َع افه  هههقا َمههه ُٕ ق ـُ ، أمهههٚ افهههدظقة فسشهههالم يف تِهههؽ [339]الت برررة ﴾َو

 ًروي.افٌالد ؾٕٚؿربقن أوػ بٚد

ثهؿ هْههٚك رء نخههر يتًِههؼ بًٍٖٕههٓؿ، هههؿ هْههٚك ـِههام ازدادوا إؿٚمههٜ ـِههام ازدادوا 

ًٚ ظههذ ـِّههٜ ـْههٚ شههًّْٚهٚ يف إمههس  ًٚ وظىٍهه بًههدًا ظههـ ؾٓههؿ اإلشههالم ؾٓههاًم صههحٔح

افَريههههٛ مْههههف دههههٚ ذـههههر ذوط اإلشههههالم ذـههههر مْٓههههٚ تًِههههؿ اإلشههههالم، وحههههدث بًههههض 

س مهههـ َل يهههتًِؿ اإلشهههالم افَْهههٚش يف ههههذا ادقوهههقع، أن ههههذا واجهههٛ، وفُهههـ فهههٔ
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يُههههقن ـههههٚؾرًا، فُههههـ بٚفًْههههٌٜ ٕي داظٔههههٜ فسشههههالم بههههال ذط يٌٌْههههل فتُههههقن دظقتههههف 

صهههحٔحٜ أن يُهههقن مِهههاًم بٚفٌِهههٜ افًربٔهههٜ ونداهبهههٚ، بحٔهههٞ إٔهههف يٍٓهههؿ اإلشهههالم ؾٓهههاًم 

ًٚ، وٓ يٍّٓف مـ افُتهٛ افتهل تر هٝ افَهرنن وتر هٝ احلهديٞ افٌْهقي،  صحٔح

ُتْؿ فٌَِهههههههههٌٚس ﴿ت: ؾَٔهههههههههع يف إصهههههههههُٚٓت تنهههههههههٌف إصهههههههههُٚٓ ههههههههه ْٕ ْؿ َوَأ ههههههههه ُُ ـ  فٌَِهههههههههٌٚس َف ُهههههههههه

ـ   ُ  ، يًْل بْىِقن فُؿ.[381]البق:ة ﴾َ 

ًٚ بًههض إحٚديههٞ  وفُههل أختكهه افُههالم اشههٖ ؿ هههؾ مههر هبههؿ ؿههراءة أو شههامظ

افتههل تْٓههك ادًههِؿ ظههـ اشههتٔىٚن بههالد افٍُههر، ؾهه٘ن ـههٚن ظْههدهؿ ؾِههٔس هْههٚك حٚجههٜ 

 ٕن أذـرهؿ.

وفُـ هْٚك مـ يَقل بٖٕف ٓ بٖس فًِِّؿ أن ئَؿ ٓ اذـر مـ افَٚئؾ،  مداخِٜ:

 يف بالد افٍُر إذا ـٚن ؽروف افدظقة وٕؼ افديـ بغ هٗٓء، ؾام رأيُؿ يف هذا؟

 أوًٓ َل نخذ جقاب شٗايل ظْدهؿ ظِؿ هبذه إخٌٚر؟ افنٔخ:

 ًٕؿ، جقاب شٗافؽ إٔف مىِع ظذ إحٚديٞ. مداخِٜ:

ًٚ  افنٔخ: ـهٚن مههدره ـٔهػ يقؾهؼ بْٔهف وبهغ تِهؽ ذاك افَهقل افهذي ههق شهًّف أيه

 إحٚديٞ؟

 هق يًٖل إٔف هؾ هذا يقؾؼ مع هذا، هؾ هذا صحٔح. مداخِٜ:

ًٚ بجههقاز اإلؿٚمههٜ  افنههٔخ: ًٚ مًههِاًم يىِههؼ افَههقل ـههام شههًّٝ نٍٕهه ٓ أظتَههد أن ظٚدهه

ٕهف إيف بالد افٍُر مـ أجؾ افهدظقة، فُهـ هْهٚك مهـ يَهقل وإٔهٚ مهع ههذا افهذي يَهقل 

وط مًْٔههٜ أن يههذهٛ هْههٚك فِههدظقة ويًههقد إػ ظَههر داره.. دار بههقز فًِّههِؿ بؼهه

اإلشههالم، ٓ فَٔههٔؿ بههغ افٍُههٚرر ٕن تِههؽ إحٚديههٞ افتههل أذت إفٔٓههٚ هههل مًَقفههٜ 

ادًْههك وفًٔههٝ تًٌديههٜ ؾَههط، وفًِههؽ تههسجؿ فههف هههذه اجلِّههٜ ٕميضهه ؾههٔام ظْههدي 
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 مـ بَٜٔ افُالم.

 هق أجٚب بٚإلبٚب. مداخِٜ:

أن بًض إحُٚم تُقن تًٌديف ٓ يًَؾ مًْٚهٚ، ؾًْهِؿ إذا ـٚن واوح  افنٔخ:

تًهههههِٔاًم، وبًوهههههٓٚ يُهههههقن مًَهههههقل ادًْهههههك، ههههههذه إحٚديهههههٞ وفْهههههذـر مثهههههًٚٓ مْٓهههههٚ 

 شمههـ جههٚمع ادؼههك ؾٓههق مثِههف»وأخكهههٚ وأ ًٓههٚ، أٓ وهههق ؿقفههف ظِٔههف افًههالم: 

أي: خٚفىهههف. شهههِف ظهههـ ههههذا احلهههديٞ بٚفهههذات، ههههؾ ههههق مهههـ تِهههؽ إحٚديهههٞ؟ ؾهههام 

مثههؾ هههذه افْهههقص، هههل ب٘بههٚز ٕنههر إفٔٓههٚ بجِّههٜ مًروؾههٜ ظْههد ظِههامء  مًَقفٔههٜ

 إخالق وهل أن افىٌع هاق.

 هؾ بقز تًٍر حديٞ افرشقل بٚدًْك؟ مداخِٜ:

حهههههديٞ افرشهههههقل بهههههقز، فُهههههـ ٕريهههههد أن ٕوهههههّـ إٔهههههف وصهههههؾ ادًْهههههك  افنهههههٔخ:

 افهحٔح.

 ..هؾ يٍٓؿ مـ احلديٞ مرد ادخٚفىٜ أم منٚرـٜ إظٔٚد و. مداخِٜ:

ً   افنٔخ: ـ هْٚك مَدمٜ  ذا افذي تًٖل ظْف، هذا مٚ أردت إٔٚ أن أصؾ ُٓ، اف

 إفٔف.

 مٚ وصؾ  ؿ هبذه افىريَٜ. مداخِٜ:

 إٔٚ أريد أن أـّؾ ـالمل. افنٔخ:

ًٚ ـهام ذـرٕهٚ، ؾٚفهذي جهٚفط افْهٚس ٓ بهد أن يتهٖثر بًهٚدا ؿ  ؾ٘ذا ـٚن افىٌهع هاؿه

افنههًقب أو إمههؿ هههق ادحٚؾيههٜ ظههذ  وتَٚفٔههدهؿ، وفًِههف يًِههؿ بههٖن مههـ مَقمههٚت

ًٚ أصهههٔالً مهههع  تٚرجٓهههٚ وفٌتٓهههٚ، ؾٚفهههذي يًهههُـ يف بريىٕٚٔهههٚ مهههثالً حتهههك فهههق ـهههٚن ظربٔههه

افههههههزمـ شههههههٔتزضـ ويًههههههتًجؿ ظُههههههس إظجّههههههل افههههههذي يًههههههُـ افههههههٌالد افًربٔههههههٜ 
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 ؾًٔتًرب، وٕحـ ظْدٕٚ أمثِٜ مـ واؿع احلٔٚة.

 افههذيـ يًههتقضْقن أطههـ هههق يًِههؿ مههثع أو أحًههـ مْههل أن ـثههرًا مههـ ادًههِّغ

تِؽ افٌالد ؾّـ أوائؾ دٓفهٜ افتهٖثر وكَٔهؼ افُهالم افًهٚبؼ أن افىٌهع هاق، إٔهف ٓ 

 قٚؾظ ظذ زيف اإلشالمل.

هق بٔٛ بٖٕف يف مّقظتٓؿ شقاء يف بريىٕٚٔٚ أو يف أمريُهٚ،  ٔهع  مداخِٜ:

 اإلخقة وإخقات يكون ظذ فٌٚس افًْٜ.

ادقوهقع فىٚئٍهٜ مهـ ادًهِّغ، إٔهٚ أؿهقل إٔٚ هذا فهٔس ـالمهل، كهقل  افنٔخ:

ههههق يًِهههؿ أحًهههـ مْهههل أن أـثهههر مهههـ يهههذهٌقن إػ بهههالد افٍُهههر يف شهههٌٔؾ افهههدظقة ٓ 

قههٚؾيقن ظههذ افههزي اإلشههالمل، ؾٖٕههٚ َل أؿهههده هههق و ٚظتههف، هههؿ أن مزضْههغ 

أن يف بريىٕٚٔهٚ، إٔههٚ ـالمهل أظههؿ مههـ ذفهؽ، أدٕٚٔههٚ.. بريىٕٚٔهٚ.. شقينهها.. أمريُههٚ 

 فٜٔ واجلْقبٜٔ.. إػ نخره.افنام

هههق ٕٚؿنههْل إٔههف يف افههٌالد ًٍٕههٓٚ افتههل تًتههز إشههالمٜٔ مثههؾ إردن مثههؾ  مداخِههٜ:

شههقريٚ مثههؾ ـههذا، مًيههؿ افْههٚس تِههٌس افههزي إوروع، ؿِههٝ فههف هههذا فههٔس بحثْههٚ، 

بحثْههٚ يف افههدظٚة افههذيـ يههذهٌقن إػ إٔحههٚء افًههَٚل وأؽٌِٔههتٓؿ أ ههٚ تْتَههؾ إػ افههزي 

 إوروع.

ههههذه يهههٚ أخهههل ًٕهههّٔٓٚ وٓ مٗاخهههذة حٔهههدة، إٔهههٚ ٓ أتُِهههؿ ظهههـ ادًهههِّغ  خ:افنهههٔ

بًٚمههٜ، أتُِههؿ ظههـ افههدظٚة، افههدظٚة افههذيـ هْههٚ ومتًربههقن يف فٌٚشههٓؿ إذا ذهٌههقا إػ 

هْههٚك تٍرٕجههقا، إٔههٚ أتُِههؿ ظههـ هههٗٓء وٓ أتُِههؿ ظههـ ظٚمههٜ ادًههِّغ، ٕحههـ ٕههرى 

 أمريُٚ مثالً، أو بالدهؿ مثِام هؿ يرون، فُـ أتُِؿ ظـ افدظٚة افذيـ يذهٌقن إػ

بريىٕٚٔٚ أو ؽرهٚ، هْهٚ يُقٕهقن ٓبًهغ فٌهٚس افًهرع، إذا خرجهقا دظهٚة اتٍرٕجهقا، 

مهثالً تههرى هْههٚ بِحٔههٜ َل يهههؾ خىههر افتٍههرٕٟ إػ إٔههف قِههؼ حلٔتههف مههثالً، فُههـ جتههده 
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بِحٔههٜ وبًاممههٜ وربههام ظَههٚل ظههذ حًههٛ افٌِههد افههذي يًههٔش ؾٔههف وظٌههٚءة، فُههـ إذا 

افهههٌالد داظٔهههٜ أضهههٚح مهههٚ ظهههذ رأشهههف مهههـ ظاممهههٜ ومهههـ ظَهههٚل وفهههٌس خهههرج إػ تِهههؽ 

اجلٚـٔٝ وظَد اجلراؾٔٝ وبِحٔتف، ومْير مـ أشقأ ادْٚطر وهق داظٜٔ، وـٚن يف 

بِده فٔس مـ افْقع افذي أصٚر إفٔف، ٓ، هق ـهٚن هْهٚ متهٖثر بهٚجلق افهذي يًهٔش ؾٔهف، 

ف، ؾههْحـ ـالمْههٚ ؾًْههدمٚ ذهههٛ هْههٚك إػ افههدظقة تههٖثر بههٚجلق افههذي جههدت حٔٚتههف ؾٔهه

 حمهقر جدًا، وترجؿ فف ظْدي مثٚل شٖضرحف رهٔٛ جدًا.

وإٔهههٚ ؿهههدر يل أن أذههههٛ إػ بًهههض افهههٌالد إوروبٔهههٜ يف شهههٌٔؾ افهههدظقة  افنهههٔخ:

ومْٓههٚ بريىٕٚٔههٚ، وـههٚن افقؿههٝ رموههٚن ؾَٔههؾ يل بههٖن هْههٚك داظٔههٜ مًههِؿ مههـ  ٚظههٜ 

ٜ ومخًهغ ـِٔهق مهس ادقدودي رمحهف اهلل يف بِهدة تًٌهد ظهـ فْهدن ٕحهق مٚئهٜ أو مٚئه

افًٓد بًٔد، ؾرـٌْٚ افًٔٚرة فًٌض ادًِّغ هْٚك افٌٚـًتٕٚٔغ مهـ أههؾ احلهديٞ، 

وصههههِْٚ إػ افٌِههههدة ؾٚشههههتٌَِْٚ صههههٚحٛ افههههدار بُههههؾ ترحههههٚب، وجًِههههْٚ ظههههذ مٚئههههدة 

اإلؾىههٚر، واحلََٔههٜ إْٔههل نًٕههٝ مْههف رصههدًا، فُههـ ظجٌههٝ مْههف إٔههف  ههع بههغ افِحٔههٜ 

قاجههههٛ ظِٔههههف ضرحٓههههٚ، ؾقجههههدت مههههـ واجٌههههل أن افقاجههههٛ إظٍٚؤهههههٚ واجلراؾٔههههٝ اف

إٔهههحف أو أن أذـههره، ؾَِههٝ فههف إٔههٚ واحلّههد هلل منههور بَِٚئههؽ ويٍُههل إٔههف بًّْههٚ 

اإلشههههالم وظههههذ افُتههههٚب وافًههههْٜ، فُههههـ احلََٔههههٜ مههههٚ أظجٌْههههل مْههههؽ أن توههههؿ إػ 

واجٛ افِحٜٔ والفٜ اجلراؾٔٝ، وذـرتف بًٌض إحٚديٞ افتل  ك ؾٔٓٚ افرشقل 

افتنٌف بٚفٍُٚر ومْٓٚ ؿقفف ظِٔف افًالم يف نخهر احلهديٞ ادًهْد:  ظِٔف افًالم ظـ

، ؾنههرت بههف بٖٕههف بههٚدر فالشههتجٚبٜ ورمههك بٚجلراؾٔههٝ شومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ»

ًٚ ؾقرًا وهق يٖـؾ، فُـ افنٚهد إٔف يف افقؿٝ افذي دفتْٚ اشهتجٚبتف ظهذ ضٔهٛ  أرو

هههق ووههع اجلراؾٔههٝ، ؾْٓههٚ ًٍٕههف، ؾههٔام بًههد أتٌههع افٍرحههٜ افسحههٜ، وبههدأ يًِههؾ دههٚذا 

أؾًهد اشهتجٚبتف ؾَهٚل هْهٚ إخقإْهٚ افًٍِهىْٔٔغ مٌٌقوهغ مهـ افزيىهٕٚٔغ وظههٚد ؿ 

أ ؿ بًِقا ؾتحٜ افَّٔص مٍتقح، وٓ يوًقا جراؾٔٝ، ؾحتك ٓ ييهـ بهف إٔهف مهـ 
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إخقإف ادًِّغ افًٍِىْٔٔغ، ؾ٘ذًا هذا افرجهؾ تهٖثر بٚفقوهع افهذي ظهٚيش ؾٔهف إػ 

ًٚ مههثالً، فُههـ يف افقؿههٝ ًٍٕههف ٓ يههراه  درجههٜ إٔههف تًههٚضك ظّههالً هههق ؿههد ٓ يههراه حمرمهه

ًٚ، فُهههـ حتهههك ٓ ييهههـ افٍُهههٚر افهههذي ههههق  ًٚ بهههؾ افًُهههس ههههق ادًهههتحٛ متٚمههه مًهههتحٌ

يًهٔش بههغ طٓههرإٔٓؿ إٔهف مههـ ادًههِّغ ادٌٌقوهغ ظْههدهؿ، ؾٓههق يتنهٌف هبههؿ، ؾٓههذا 

ًٚ ظهههذ إحٚديهههٞ افتهههل ًٚ  مهههـ أثهههر اإلؿِهههٔؿ وافٌٔئهههٜ، وأريهههد أن ظىٍههه أذٕهههٚ إفٔٓهههٚ نٍٕههه

وذـرٕههٚ واحههدًا مْٓههٚ أن أذـههر بحههديٞ يٌههغ هههذه احلََٔههٜ أن إرض افهههٚحلٜ يتههٖثر 

شههٚـْٓٚ بهههالح أهِٓههٚ وافًُههس بههٚفًُس، ذاك احلههديٞ هههق مههٚ أخرجههف اإلمٚمههٚن 

افٌخٚري ومًِؿ يف صحٔحٔٓام مـ حديٞ أع هريرة ريض اهلل تًٚػ ظْف، ؿهٚل: 

ًٚ... : ـٚن ؾّٔـ ؿٌِ¢ؿٚل رشقل اهلل   ُؿ رجؾ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

 يًرؾقن احلديٞ.. مداخِٜ:

إذا ـٕٚقا يًرؾهقن احلهديٞ، ؾه٘ذًا ٕنهر إػ افًهزة مْهف، دهٚ شهٖل ادتًٌهد  افنٔخ:

اجلٚهههؾ هههؾ فههف تقبههٜ وؿههٚل فههف ٓ، ـّههؾ ظههدد ادٚئههٜ بههف، وافرجههؾ ادخِههص يريههد أن 

ٕف ؿتهؾ مٚئهٜ ٍٕهس بٌهر يتقب حََٜٔ ؾام زال يًٖل حتك دل ظذ ظَٚل، ؾِام شٖفف بٖ

حؼ هؾ فف مـ تقبٜ، ؿٚل: ـٔػ ٓ، وفُـ بٖرض شقء، اخرج مـ هذه إرض إػ 

إرض افٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ. وهذا هْٚ افنٚهد أن افرشقل ظِٔف افًالم يٖمر مهـ 

ـٚن يًهٔش يف بِهده فُهـ إذا ـهٚن افٌٚفهٛ ظهذ بِهده افًٍهٚد أن يرحهؾ إػ بِهد نخهر 

 ٚفح وهيٚجر إػ بِد ـٚؾر.وفٔس أن يدع بِده افه

 (   00: 02: 26/ 435) اهلدى والنور /

 (   00: 30: 47/ 435) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ـههؾ مههٚ أريههد أن تَههدم يل ٕهههٔحٜ ؾٕٚههٚ صههٚب أدرس يف أوربههٚ وادهههٌٜٔ  افًههٚئؾ:

أين أظٔش يف متّع جٚهع ـٚؾر، ويف جٚمًٜ ٓ تًتىٔع أن تتههقر مهٚذا بهري 

 ؾام هل ٕهٔحتُؿ ؟داخؾ اجلٚمًٜ، 

 افْهٔحٜ افْجٚة افْجٚة، ومٚذا تدرس ؟ افنٔخ:

 أؿدم دراشٜ ظِٔٚ يف ظِؿ افٌُّٔقتر ؟ افًٚئؾ:

 يف افٌُّٔقتر، وـؿ شْٜ مٙ ظِٔؽ. افنٔخ:

 أن إٔٚ ظْدي شتٜ أصٓر بدراشٜ افٌِٜ افًقيديٜ، افًٚئؾ:

 واشتىًٝ أن تًٔش يف هذا اجلحٔؿ. افنٔخ:

 مًْزل ظـ اجلحٔؿ، مًْزل ظـ هذا،  افًٚئؾ:

 ـٔػ؟ افنٔخ:

 مًْزل ٓ أخرج ـثر، مـ افدراشٜ إػ افٌٔٝ أو فًِّجد  افًٚئؾ:

 صَرة: افًقيد تًتز أؾًد بالد افدٕٔٚ.

 اهلل اـز  افنٔخ:

صههههَرة: يًْههههل ـههههؾ مههههٚ يتهههههقره افًَههههؾ اإلًٕههههٚين مههههـ ؾًههههٚد ظههههذ وجههههف إرض 

 وإٓحراي يف افًٍٚد مقجقد هْٚك.
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ههل أؿهقى دوفهٜ يف ههذا افًِهؿ ههل أؿهقى دوفهٜ يف افًهَٚل وههل أؿهقى و افًٚئؾ:

 هل تًتز افدوفٜ افثٚفثٜ، بًد أمريُٚ وافٔٚبٚن هل افثٚفثٜ.

افيههٚهر إٔههؽ يههٚ أبههٚ ايههش إٔههٝ أبههٚ ظههثامن نه، ؾٌٔههدوا يههٚ أبههٚ ظههثامن إٔههؽ مههٚ  افنههٔخ:

 ـْٝ تًري أن هذه افٌالد ـام يَقل إشتٚذ، هْٚ اؾًد بالد افدٕٔٚ.

 ظرؾٓٚ.ـْٝ ا افًٚئؾ:

 ـْٝ تًري!، اهلل اـز، وـٔػ ظرؾٝ وإحرؾٝ. افنٔخ:

 ظْدي صديؼ هْٚك، هق مٓد يل افىريؼ فِدراشٜ. افًٚئؾ:

 يًْل مٓد مٚذا تًْل بُِّٜ متٓٔد. افنٔخ:

 وجد يل ـؾ افيروي حتك افتحؼ بٚجلٚمًٜ.أهق  افًٚئؾ:

 يًْل آفتحٚق هْٚك صًٛ. مداخِٜ:

 أي ًٕؿ هْٚك صًٛ. افًٚئؾ:

 ؾٔن فف آفتحٚق، ين فف افؼ. :مداخِٜ

نٓ ترى أن هذا يدخؾ يف افَٚظدة افًٚبَٜ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، اهلل، اهلل،  افنٔخ:

 ًٚ ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل ضٔٛ وبًد تتخرج، مٚذا تتهقر أن يُقن ظِّؽ مؼوظ

 أم ؽر مؼوع.

 .هذا ظّؾ واجٛ ظع افًٚئؾ:

 مٚ أجٌتْل. افنٔخ:

 ..مؼوع افًٚئؾ:

 ـٔػ مثالً شتُقن مقطػ يف افٌْؽ مثالً؟ افنٔخ:
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ٓ هههذا مههٚ هههقش فٌِْههؽ، هههذا فتًههٔر ادٗشًههٜ وهههذا رء مٍَههقد يف  افًههٚئؾ:

 افقضـ ال...

ٓ، ٓ أرجههههههقك، بههههههدون ذح، إٔههههههٚ طْْههههههٝ إٔههههههؽ شههههههتُقن مقطههههههػ يف  افنههههههٔخ:

ًٚ ؟  افٌْؽ،ؿِٝ ٓ، ؾٖيـ تُقن مقطٍ

 ء مٍَقد.أشر مًٚمؾ، تًٔر مًٚمؾ، وهذا ر افًٚئؾ:

أيههف وهههذه ادًٚمههؾ هههذه، يًْههل مٚصههٔف بههدون ـٌّٔههقتر وفههٔس  ههٚ ظالؿههٜ  افنههٔخ:

 بٚفٌْقك واحلًٚبٚت.

ٓ، ٓ تقجد  ٚ ظالؿٜ بٚفٌْقك إٕهام تىهقير افٌُّٔهقتر أن مهـ ادُّهـ افًٚئؾ:

أن اتههههؾ بٚفٔٚبهههٚن بهههدون ههههٚتػ ظهههـ ضريهههؼ افٌُّٔهههقتر اشهههتىٔع أن أتُِهههؿ مهههع أي 

 أمريُهههههٚ بهههههدون ههههههٚتػ ًٕهههههتىٔع أن ٕهههههتُِؿ، أن يَهههههدم يل ذـهههههٜ يف افٔٚبهههههٚن أو يف

 إشًٚر أو رء مـ هذه إظامل.

 ًٕؿ هذا مًِقم فُـ  افنٔخ:

  شحهؾ ؿىع يف افؼيط»

 مًْٚهٚ مٚصٜٔ بٚفٌُّٔقتر وفٔس  ٚ ظالؿٜ بٚفٌْقك؟ افنٔخ:

 شٚئؾ: ضٔٛ يٚ صٔخْٚ افًزيز ـٍٜٔٔ افتًٚمؾ مع هٗٓء يف هذه...؟

رك اهلل ؾٔههؽ إٔههٝ تًههٖل ـٍٔٔههٜ افتًٚمههؾ مههع هههٗٓء ومههـ ؿٌههؾ يههٚ أخههل بههٚ افنههٔخ:

 ؿِٝ هؾ ٕقاجٓٓؿ، مٚ تٗاخذين إذا ؿِٝ فؽ افؤًػ يقاجف افَقي.

ًٚ مٚ ظْد... افَدره ظذ ادقاجٜٓ. افًٚئؾ:  ٓ ضًٌ

افًٗال مـ أصِف ؽر وارد وادقاجٜٓ ؽر وارده وفُهـ إمهر ـهام ؿهٚل  افنٔخ:
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ههههْؿ ﴿ تًههههٚػ: ُُ ههههَٚن َف ـَ ههههْد  ََ ٌٜ َف ههههَْ ًَ ، ؾّههههـ حٔههههٞ [33]األحررررزا  ﴾يِف َرُشههههقِل اهلل ِ ُأْشههههَقٌة َح

افوهههًػ وافَهههقة، ووهههًُؿ أن ـهههام ههههق ووهههع افُثهههر مهههـ افًهههٍِٔغ يف ـثهههر مهههـ 

افههههٌالد اإلشههههالمٜٔ أصههههٌف بّقؿههههػ افهههههحٚبٜ يف افًٓههههد ادُههههل مههههـ حٔههههٞ افوههههًػ 

وفههٔس مههـ حٔههٞ إحُههٚم افؼههظٜٔ وأطههـ تٍههرق مًههل بههغ هههذا وهههذا ْٕٕههٚ ًٕههّع 

أحٕٔٚٚ بًهض إذضهٜ تُهٚد تُهقن ههذه إذضهٜ سقهٜ بهٚن أن ٕحهـ بهٛ أن 

ًٕقد إػ افًٓد ادُل وهذا ؾٔف تًىٔؾ فسحُٚم افؼظٜٔ ٓ بقز دًِؿ أن يَهع 

ؾٔههههف، فُههههـ مههههـ حٔههههٞ افوههههًػ وافَههههقه ـثههههر مههههـ ادًههههِّغ يف ـثههههر مههههـ افههههٌالد 

ًِهههههههقن، ـهههههههٕٚقا اإلشهههههههالمٜٔ ههههههههؿ ـٚفههههههههحٚبٜ يف افًٓهههههههد ادُهههههههل، ؾهههههههامذا ـهههههههٕٚقا يٍ

ٚدقاجٓهههٜ ٓ مهههٚذا ـهههٕٚقا بيقاجٓهههقن... وشهههٖؿقل مهههٚ ههههق أـثهههر ههههؾ ـهههٕٚقا يٍُهههرون 

يٍُرون ـٕٚقا يٍُرون يف ادٓٚجرة أي يف ا جره وهذا افذي وؿع يف أول إمر 

 مـ هجرة احلٌنٜ ثؿ ا جرة افثٕٜٚٔ ثؿ ا جرة إػ ادديْٜ.

 ( 00: 25: 47/ 441) اهلدى والنور /

 باب ميُ

بًهههؿ اهلل افهههرمحـ افهههرحٔؿ، بخههههقص وجقدٕهههٚ يف تِهههؽ افهههٌالد افتهههل  ل:افًهههٗا

كههههدثٝ ظْٓههههٚ يف إشههههٌقع ادههههٚيض، يَههههقل: أيههههـ جتههههد احلههههد افٍٚصههههؾ ادًٚمِههههٜ 

احلًهههههْٜ افتهههههل ذظٓهههههٚ اإلشهههههالم وبهههههغ بدايهههههٜ افهههههذوبٚن وإٓحهههههراي يف ادجتّهههههع 

 إوروع؟

ٌهههل يف افهههٌالد أيهههـ جتهههد، ٕحهههـ ٓ ٕجهههد افٔهههقم ادًٚمِهههٜ احلًهههْٜ ـهههام يٌْ افنهههٔخ:

اإلشههالمٜٔ ؾوههالً ظههـ بههالد افٍُههر، أؿههقل هههذا وإن ـههٚن مههـ ادنههٓقر ظْههد ـثههر مههـ 

 ًٚ ًٚ أو إٔقاظهه افْههٚس افههذيـ ابتِههقا بٚٓشههتٔىٚن يف بههالد افٍُههر أ ههؿ بههدون هْههٚك ٕقظهه

مههههههـ ادًههههههٚمالت هههههههل أحًههههههـ بُثههههههر مههههههـ بًههههههض ادًههههههٚمالت يف بًههههههض افههههههٌالد 
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احلًهههْٜ افتههل تهههرى يف تِههؽ افهههٌالد ههههل  اإلشههالمٜٔ، فُهههـ احلََٔههٜ أن ههههذه افْقظٔههٜ

ٕٚبًههٜ ظههـ جتههٚرب ـثههرة مههر هبههٚ افٍُههٚر ؾقجههدوا أن مههـ مهههِحتٓؿ آشههتَٚمٜ يف 

مًههٚمال ؿ، وَل تُههـ هههذه آشههتَٚمٜ يف مًههٚمال ؿ ٕٚبًههٜ مههـ ديههْٓؿ، وإٕههام هههل 

جتٚرب محِتٓؿ ظذ آشتَٚمٜ يف بًهض ادًهٚمالت، يف افٌٔهع وافؼهاء وإخهذ 

ذفهؽ، وإٓ ؾِهٔس ـهام يَقفهقا، وإٓ ؾًِٔهٝ افَوهٜٔ ـهام ينهٚع بهغ  وافًىٚء، وٕحهق

ًٚ ظهههـ افٌْهههل  ًٚ مرويههه وههههل ؿهههق ؿ:  ¢بًهههض افْهههٚس وييْهههقن تِهههؽ اإلصهههٚظٜ حهههديث

ادْٚشهٌٜ هههق أمههران اثْههٚن:  هذٚفههذي أريههد أن إٌٔهف ظِٔههف يف مثههؾ هههؾ شافهديـ ادًٚمِههٜ»

ًٚ، وافقهههء ًٚ إضالؿههه ًٚ ٌٕقيههه افثهههٚين: أ هههٚ فًٔهههٝ  إول: أن ههههذه اجلِّهههٜ فًٔهههٝ حهههديث

صهههحٔحٜ ادًْهههك ظهههذ إضالؿٓهههٚ، ٕن ههههذا افسـٔهههٛ مهههـ حٔهههٞ إشهههِقب افًهههرع 

 شافهههديـ افْههههٔحٜ»ههههق ظهههذ وزان ؿقفهههف ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم:  شافهههديـ ادًٚمِهههٜ»

ومثؾ هذا احلك يف ادٌتدأ واخلز يف إشِقب افًرع يًىل أ ٜٔ هذا ادٌتدأ 

افْهههههٔحٜ، ؾٚفههههذي أصههههٚع هههههذه اجلِّههههٜ افههههديـ  افههههذي ـههههٚن خههههزه افْهههههٔحٜ، افههههديـ

ادًٚمِٜ وٚهك ؾٔٓٚ بَقفف ظِٔف افًالم افثٚبٝ يف افهحٔح: افديـ افْهٔحٜ، ؾٓؾ 

 ادًٚمِٜ ـٚفْهٔحٜ يف افديـ؟

: فٔس ـذفؽ، ٓ صؽ وٓ ريٛ أن ادًٚمِٜ احلًْٜ مـ ادًِؿ ٕخٔف اجلقاب

فُههـ فههٔس هههق افههديـ ـههام ادًههِؿ هههق بههال صههؽ مههـ افههديـ، ممههٚ يههٖمر بههف اإلشههالم، و

ئٍد ههذا افسـٔهٛ: افهديـ ادًٚمِهٜ، وفهذفؽ بًهد ههذا افٌٔهٚن أؿهقل: إذا ـهٚن افٍُهٚر 

ًٚ مههههـ  أو  احلًهههـهمههههـ أوروبٔههههقن أو أمرئُههههقن أو ؽههههرهؿ ٕجههههد يف مًههههٚمال ؿ صههههٔئ

افْههػ، ؾههال يًْهل ذفههؽ أن مًهٚمال ؿ ـِٓههٚ ههل مًٚمِههٜ صهحٔحٜ وحًههْٜ، ؾههُٖٕؿ 

تًًٔههٜ جههدًا بًههٌٛ مههٚديتٓؿ حتههك ترتههٛ مههـ وراء هههذه تًِّههقن أ ههؿ ئًنههقن حٔههٚة 

احلٔٚة ادٚديٜ إٍالتٚت ؽريٌٜ وظجٌٜٔ جدًا جدًا، وـٚن مـ نثٚرههٚ إتنهٚر إٓتحهٚر 

ِن  ﴿بغ ضٌَٚت افٍُٚر، ذفؽ مهداق ؿقفف تٌٚرك وتًهٚػ:  هِري َؾ٘ه ـْ ـْ ِذ ـْ أَْظهَرَض َظه َوَمه
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 َِ ُه َيْقَم اْف ٚ َوَْٕحُؼُ ًُ ًٜ َوْ ًَِٔن هك َفُف َم َّ  أَْظ
ِٜ ُٝ َبِههًرا * ََٔٚمه ْه ـُ هك َوَؿهْد  َّ هتَِْل أَْظ َل َرب  َِلَ َحَؼْ * َؿٚه

ك﴾ ًَ َذفَِؽ اْفَْٔقَم تُْ ـَ ٚ َو َٓ َٔت
ًِ ٚ ؾََْ ٚتَُْ َذفَِؽ أَتَتَْؽ نَي ـَ  .[337-334]ط: َؿَٚل 

ؾ٘ذًا: يقجد ظـ إوروبٔهقن ٕهقع مهـ ادًٚمِهٜ احلًهْٜ، فُهـ ؽٚفهٛ مًهٚمال ؿ 

 ،ًٚ يف ادًٚمِهٜ ؾٖصهِف  احلًـهو هذا ؾه٘ن ـهٚن ظْهدهؿ رء مهـ فًٔٝ حًْٜ إضالؿ

ٌٕهههع مهههـ ظْهههد ادًهههِّغ، وههههق ممهههٚ تهههٖثروا هبهههؿ حٔهههْام اختِىهههقا بًهههٌٛ افٍتقحهههٚت 

اإلشههالمٜٔ وبًههٌٛ احههتالل اجلٔههقش اإلشههالمٜٔ ـثههرًا مههـ بههالد افٍُههٚر يف افتههٚريخ 

ِقـٓؿ ادهٚيض، ثهؿ إَِههٛ إمهر مههع إشهػ ظهذ ادًههِّغ، ؾسـهقا ـثههرًا مهـ شهه

افهههذي يهههٖمرهؿ بهههف ديهههْٓؿ، ههههذا مهههٚ يُّْْهههل اإلجٚبهههٜ ظهههـ مثهههؾ ذاك افًهههٗال، وفًهههٝ 

 أدري إذا أتٔٝ ظذ اإلجٚبٜ ـام هق يف وّر افًٚئؾ، فًع ؾًِٝ؟

 ًٕؿ. افًٚئؾ:

 (  00: 02: 19/ 490) اهلدى والنور/

 (  00: 05: 00/ 490) اهلدى والنور/
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 باب ميُ

ٚت مًههِامت يدرشههقا مههْٓؿ ضههٛ ومههْٓؿ يههٚ صههٔخ ٕحههـ ظْههدٕٚ هْههٚك بْهه افًههٗال:

صههٔدفٜ .. إفههخ، ؾًههٖفقٕٚ بٚفًْههٌٜ فهههال ؿ إٔههف بههسوح ظههذ دوامٓههٚ افًههٚظٜ ثامٕٔهههٜ 

ًٚ، وترجهههع ظهههذ بٔتٓهههٚ افًهههٚظٜ شهههتٜ أو شهههًٌٜ فهههٔالً يف افنهههتٚء، ههههذا يًْهههل إٔهههف  صهههٌٚح

صههالة افيٓههر وافًكهه وادٌههرب راح، ومُههٚن يف اجلٚمًههٜ مههٚ ؾٔههف أ ههٚ تهههع، ؾههام 

 ف أصالً ٕحـ ظٚرؾغ أن ذهٚهبٚ هْٚك وبدون حمرم ؽر جٚئز؟احلؾ، ٕٕ

أفًْٚ ؿِْٚ هْٚك ؾٍروا إػ اهلل، ارجًقا إػ بالد اإلشهالم حتهك مهٚ تًَهقا  افنٔخ:

يف هٔهههؽ  منهههُِٜ، أَل َٕهههؾ فُهههؿ افهههذي مهههٚ يريهههد يهههرى مْٚمهههٚت مُربهههٜ ٓ يْهههٚم بهههغ 

 افٌَقر، )هٗٓء مقتك افذيـ ظٚينغ إٔتؿ مًٓؿ(.

 احلّد هلل يف مديْتْٚ افتل ٕحـ ؾٔٓٚ مٚ ؾٔٓٚ.. ٕحـ افًٚئؾ:

هههؾُّ مٚفهههف جهههقاب ههههذا، جقابهههف أن  افنهههٔخ: ٕحهههـ ٕحُهههل ـهههالم ظهههٚم، أن ههههذا ٓ ُقَ

إصههههؾ أن ترجًههههقا إػ بالدـههههؿ اإلشههههالمٜٔ، أو وأطههههـ تُِّْههههٚ مًُههههؿ بقههههء مههههـ 

افتٍهٔؾ إذا ـٚن هْٚك دظٚة إشالمٔغ وب٘مُٚ ؿ أ ؿ يَقمقا بتىٌٔؼ اإلشالم ـهام 

فق ـٕٚقا يف بهالد اإلشهالم، ؾُٔهقن هْهٚك حمٚؾيهٜ ظهذ ههٗٓء ادًهِّغ ؾهال حهقل 

وٓ.. َٕهههقل بهههٚجلقاز، أمهههٚ أن ئًنهههقا هُهههذا مهههـ هْهههٚ راحهههٝ واحهههدة، ومهههـ هْهههٚك 

راحٝ افثٕٜٚٔ افثٚفثهٜ، مهٚ بَهل مهـ اإلشهالم إٓ اجلٌِهٚب افهذي وؿهع بًهض ادنهٚـؾ 

ههذه افَوهٜٔ، وٓ َٕهقل ههذا  بًٌٛ افتحّهؾ، بٔهْام يوهًٔقا افٍهرائض افتهل أههؿ مهـ

اشتٕٜٓٚ بٚجلٌِٚب ٕٕف واجهٛ، فُهـ بهٛ اجلّهع بهغ افقاجٌهٚت ـِٓهٚ، ههذا فهٔس 

ًٚ إٓ إمهههٚ إٔهههف يتحُّهههقا بتىٌٔهههؼ افْيهههٚم اإلشهههالمل افهههذي ٓ يٍهههقت  فهههف جهههقاب إضالؿههه

 ظِٔٓؿ افَٔٚم بقء مـ افقاجٌٚت افًْٜٔٔ، وإمٚ أن يًقدوا إػ بالد اإلشالم.

 ( 00: 40: 43/   493) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

بًهههؿ اهلل واحلّهههد هلل وافههههالة وافًههههالم ظهههذ رشهههقل اهلل، وظهههذ نفههههف  ادَِهههل:

وصههههحٌف وشههههِؿ تًههههِٔاًم ـثههههرًا، احلّههههد هلل افههههذي هٔههههٖ فْههههٚ إشههههٌٚب حتههههك اجتًّْههههٚ 

، )جئْهٚ مهـ بِهد هقفْهدا( وظْههدٕٚ -حٍيهف اهلل-بٍوهِٜٔ افنهٔخ ٕهٚس افهديـ إفٌهٚين 

 . متُْٚ يف خالل ؾسة.-حٍيف اهلل-أن ٕىرحٓٚ ظذ افنٔخ  بًض إشئِٜ ٕريد

 ارؾع صقتؽ. مداخِٜ:

 ٕٚبًض ادراـهز يف هقفْهدا، وظْهد ًٕؿ، خالل ؾسة احلّد هلل أن ْٕنع ادَِل:

أن مٚ يَرب مـ ظؼيـ مدرشٜ إشالمٜٔ مًسي هبٚ مـ ؿٌؾ تِؽ افدوفٜ، وظْدٕٚ 

شالم أبق صهٓٔٛ مهـ دمنهؼ، وإخ دظٚة احلّد هلل، مـ اتِػ، مـ بْٔٓؿ أمحد 

ظههههامد افههههدي بُههههري إشههههامظٔؾ، وبًههههض إخههههقة مههههـ جًْههههٔٚت اتٍِههههٜ، ؾٚفقوههههع 

هُذا، ؾام هق حُؿ اإلؿٚمٜ يف تِؽ افٌالد، بحٔٞ أن اإلًٕٚن يًتىٔع أن يامرس 

شههٚئر صههًٚئره افتًٌديههٜ دون أن يتًههرض إػ موههٚيَٜ أو اوههىٓٚد مههـ ؿٌههؾ أوفئههؽ، 

 ع، ؾام هق حُؿ اإلؿٚمٜ يف هذه افٌالد؟بٚدَٚبؾ يف بِده ٓ يًتىٔ

إن احلّههههد هلل ٕحّههههده، وًٕههههتًْٔف، وًٕههههتٌٍره، وًٕههههقذ بههههٚهلل مههههـ ذور  افنههههٔخ:

إًٍْٔٚ، ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومهـ يوهِؾ ؾهال ههٚدي فهف، 

وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحهده ٓ ذيهؽ فهف، وأصهٓد أن حمّهدًا ظٌهده ورشهقفف، أمهٚ 

 :بًد

ؾّههام ٓ صههؽ ؾٔههف ظْههد أهههؾ افًِههؿ أن إؿٚمههٜ ادًههِؿ يف بههالد افٍُههر مٓههام ـٕٚههٝ 
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أخالؿٓٚ ؾام دامٝ أ هٚ بهالد ـٍهٍر ؾهال بهقز اإلؿٚمهٜ ؾٔٓهٚ، وإحٚديهٞ افتهل وردت 

يف هذا افهدد ـثرة وـثرة جدًا، ويف اظتَٚدي أن هْٚك أذضٜ ـثرة مًجؾ ؾٔٓٚ 

ـؿ رء مههـ هههذه إذضههٜ، ؾٚفًٌههط جههقاب مثههؾ هههذا افًههٗال، ؾهه٘ن ـههٚن فههٔس ظْههد

افًِّل يقجٛ ظع أن أذـرـؿ بًٌض هذه إحٚديٞ، ثهؿ اإلؾٚوهٜ حق هٚ فتٖـٔهد 

مٚ توّْتٓٚ مـ ادًٚين وافتقجٔٓٚت اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ، ؾٓؾ ظْهدـؿ رء مهـ 

 هذه إذضٜ أم ٓ؟

 ٓ مٚ ظْدٕٚ. ادَِل:

ـههام تًِّههقن أـههد  -¢- مههٚ ظْههدـؿ، ؾههٖؿقل تٖـٔههدًا دههٚ شههٌؼ: إن افٌْههل افنههٔخ:

اشهههتّرار ا جهههرة مهههـ بهههالد افٍُهههر إػ بهههالد اإلشهههالم حتهههك يهههرث اهلل إرض ومهههـ 

، أن -إن صٚء اهلل-ظِٔٓٚ، ؾٚ جرة مٚؤٜ إػ يقم افَٔٚمٜ، وٓ جٍك ظذ أحدـؿ 

يف ههههذا احلهههديٞ، إٕهههام  -ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم-ا جهههرة افتهههل يتحهههدث افرشهههقل 

وهؿ يف بالد افٍُر  -ظز وجؾ- افذيـ هيدهيؿ اهلل ادَهقد مْٓٚ هجرة ادًِّغ

أن هيههٚجروا مْٓههٚ إػ بههالد اإلشههالم، وفههٔس افًُههس، ؾههٚفًُس مْٓههل ظْههف يف تِههؽ 

ًٚ، مْٓٚ ؿقفهف  إٔهٚ بهريء مهـ مًهِؿ يَهٔؿ بهغ »: -¢-إحٚديٞ افتل أذت إفٔٓٚ نٍٕ

 .شطٓراين ادؼـغ

، شٓ تههساءى ٕٚر ههٚ ادًههِؿ وادؼههك»: -ظِٔههف افهههالة وافًههالم-ـههذفؽ ؿقفههف 

وهذا ـْٚيٜ ظـ أن ادًِؿ ٓ بقز أن يَٚرب يف شهُْف يف مْزفهف يف خّٔتهف مْهزل 

ٝ ادؼك أو خّٔتفر ُٕٕؿ تًِّهقن أن مهـ ظهٚدة افًهرب أ هؿ ـهٕٚقا يًهُْقن َكْه 

ظهههـ  -ظِٔهههف افًهههالم-اخلٔهههٚم، وأ هههؿ ـهههٕٚقا يقؿهههدون افْهههٚر أمٚمٓهههٚ، ؾُْهههك افرشهههقل 

ْزفههف ظههـ مْههزل ادؼههك ؾَههٚل: ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ، أي: وجههقب ابتًههٚد ادًههِؿ يف م

إذا أوؿد ـؾ مـ ادًِؿ وادؼك افْٚر أمٚم مْزفف أمٚ خّٔتف ؾًٌِهد ادًهٚؾٜ بٔهْٓام 
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ادًهِؿ وادؼهك ٓ »ٓ يُٚد يرى أحد ٚ ٕٚر أخر، ؾ٘ذًا احلديٞ حٔهْام يَهقل: 

ٚد ادًههِؿ ظههـ ، ؾٓههق ـْٚيههٜ ظههـ ظههدم ادخٚفىههٜ، وظههـ وجههقب ابتًههشتههساءى ٕٚر ههٚ

 -ظِٔهف افههالة وافًهالم-ادؼك يف شهُْف يف اٚفىتهف، وأـهد ههذا ادًْهك ؿقفهف 

، ادَهقد شمـ جٚمع ادؼك ؾٓق مثِف»: -¢-يف احلديٞ أخر أٓ وهق ؿقفف 

هْٚ يف ـِّٜ )جٚمع( ادخٚفىٜر وٕن افرجؾ بٚمع زوجتف، ؾٓق جٚفىٓٚ أصد مٚ 

تٍٔد مىِؼ ادخٚفىٜ وادجٚمًٜ، وفذفؽ  يُّـ مـ ادخٚفىٜ، فُـ أصؾ افُِّٜ

مهـ جهٚمع ادؼهك ؾٓهق »  شادًهِؿ وادؼهك»: -ظِٔهف افههالة وافًهالم-ؾِام ؿٚل 

ظـ مًٚـْٜ ادًِؿ  -ظِٔف افهالة وافًالم-أي: مـ خٚفىف، وافن يف  ٔف  شمثِف

فِّؼهههك جهههٚء يف ادثهههؾ ادنهههٓقر يف بًهههض افهههٌالد أٓ وههههق ؿقفهههف: افىٌهههع هاٌق، 

صهِقات -اق، وهذا بال صؽ ممٚ ؿًده وأشس ههذا ادًْهك إٕهام ههق ٌْٕٔهٚ افىٌع ه

يف بًهههض إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ افتهههل وردت ظْٓهههٚ، مهههـ أصهههٓر  -اهلل وشهههالمف ظِٔهههف

 شاجلِهٔس افههٚفح»: -ظِٔف افهالة وافًالم-هذه إحٚديٞ ومـ صحٚحٓٚ ؿقفف 

ًٚ أي: يًىٔهههؽ  شمثهههؾ اجلِهههٔس افههههٚفح ـّثهههؾ بهههٚئع ادًهههؽ إمهههٚ أن قهههذيؽ» مٕٚههه

يٗـد  -¢-، وهذا مًْٚه أن افٌْل شوإمٚ أن تنسي مْف، وإمٚ تنؿ مْف رائحٜ ضٌٜٔ»

اشتٍٚدة ادًِؿ مـ مٚفًٜ ادًِؿ افهٚفح وٓ بد، وييب ظذ ذفؽ مثالً بٚئع 

ًٚ، وهذا أـز ؾٚئدة، وإمٚ أن تنسي مْف بدرا ؽ  ادًؽ، ؾٓق إمٚ أن يًىٔؽ مٕٚ

أمٚ مثؾ »وإمٚ ظذ إؿؾ أن تنؿ مْف رائحٜ ضٌٜٔ  وؾِقشؽ، وهذه ؾٚئدة تع تِؽ،

اجلِههههٔس افًههههقء، ؾٓههههق ـٚحلههههداد، إمههههٚ أن قههههرق ثٔٚبههههؽ، وإمههههٚ أن تنههههؿ مْههههف رائحههههٜ 

، ؾ٘ذًا إٔٝ أهيٚ ادًِؿ ٓ  ِقا مـ اٚفىٜ افهٚفح مـ اشتٍٚدة مْف بقجهف شـرهيٜ

 ، ـهههام إٔهههؽ ٓ-ظِٔهههف افًهههالم-مهههـ وجهههقه تِهههؽ آشهههتٍٚدات افتهههل ذـرههههٚ افرشهههقل 

تْجقا مـ أن تتير مـ اٚفىتؽ فِجِٔس افىٚفح، ومثٚفف احلداد، إمهٚ أن قهرق 

ثٔٚبههؽ، وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ـرهيههٜ، مههـ هْههٚ جههٚءت إحٚديههٞ تههٖمر بّهههٚحٌٜ 
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ًٚ، وٓ يٖـهؾ »: -ظِٔف افهالة وافًالم-ادًِؿ فًِِّؿ ؾَٚل  ٓ تههٚحٛ إٓ مٗمْه

ٓ »هههههههل تٖـٔههههههد فِجِّههههههٜ إوػ: ، واجلِّههههههٜ افثٕٚٔههههههٜ يف رأيههههههل شضًٚمههههههؽ إٓ تَههههههل

 ًٚ ر ٕن ادٍهههروض يف ادًهههِؿ إٔهههف ٓ يهههدظقا مهههـ ٓ يًهههتٍٔد مهههـ شتههههٚحٛ إٓ مٗمْههه

 -ظِٔف افًالم-ظِّف مـ خَِف مـ ديْف، وـذفؽ ٓ يدظقه إٓ مـ ـٚن مثِف، ؾَقفف 

يف اجلِّٜ افثٕٜٚٔ: وٓ يٖـؾ ضًٚمؽ إٓ تَهل تٖـٔهد دًْهك اجلِّهٜ إوػ، أي: ٓ 

ًٚ، هههذا احلههديٞ تههدع إٓ  ًٚ مٗمْهه ًٚ -دارك إٓ مههـ ـههٚن تَٔهه يٗـههد ادًههٚين افتههل  -أيوهه

جتًّههٝ يف إحٚديههٞ افًههٚبَٜ، ثههؿ يههٖ  حههديٞ نخههر مههـ إحٚديههٞ افهههحٔحٜ، 

ًٚ تههٖثر ادجتّههع افٍٚشههد ظههذ اإلًٕههٚن، ذفههؽ هههق ؿقفههف  ظِٔههف افهههالة -فتٗـههد ظِّٔهه

حهههديٞ أع  يف احلهههديٞ افهههذي أخرجهههف افنهههٔخٚن يف صهههحٔحٔٓام مهههـ -وافًهههالم

ـهههٚن ؾهههّٔـ ؿهههٌُِؿ »: -¢-ؿهههٚل: ؿهههٚل رشهههقل اهلل  -ريض اهلل تًهههٚػ ظْهههف-هريهههرة 

ًٚ، ؾٖراد أن يتقب، ؾًٖل ظـ أظِؿ أههؾ إرضر ؾهدل  رجؾ ؿتؾ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

خالصهتٓٚ  شؾهذهٛ إفٔهف، وظهرض ظِٔهف ؿههتف»أي: ظذ متًٌد جٚههؾ  شظذ راهٛ

ًٚ بٌههر حههؼ، وإٔههف يريهه د أن يتههقب إػ اهللر ؾٓههؾ فههف مههـ أ ههٚ ؿتههؾ تًههًٜ وتًههًغ ًٍٕهه

ًٚ، وأن تريههد أن تتههقب ٓ تقبههٜ  تقبههٜ؟ ؾًيههؿ ظِٔههف إمههر وؿههٚل: ؿتِههٝ ـههذا وـههذا ًٍٕهه

 فؽ، ؾَتِف وأتؿ بف افًدد، ظدد ادٚئٜ.

ًٚ يف تقبتههف، ويف شههٗافف ظههـ افًِههامء افههذيـ  وفُههـ افرجههؾ يٌههدوا إٔههف ـههٚن اِههه

 مـ افتقبٜ افهحٔحٜ. ييـ ؾٔٓؿ أ ؿ يدفقٕف ظذ افىريؼ افتل هبٚ يتُّـ

ؾٖخرًا وههق يًهٖل ظهـ أظِهؿ أههؾ إرض ؾهدل ظهذ ظهَٚل، ؾٖتهٚه، وؿهٚل فهف: إين 

ؿتِٝ تًًٜ وتًهًغ، إن ؿتِهٝ مٚئهٜ ٍٕهس بٌهر حهٍؼر ؾٓهؾ يل مهـ تقبهٜ؟ ؿهٚل: ومهـ 

، وفُْهؽ بهٖرض -وهْهٚ افنهٚهد–ققل بْٔهؽ وبهغ افتقبهٜ؟! وفُْهؽ بهٖرض شهقء 

ٕٔههٜ، افتههل أهِٓههٚ صههٚحلقن، ؾههٕٚىِؼ افرجههؾ مههـ شههقء ؾههٚخرج مْٓههٚ  إػ افَريههٜ افٍال
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ًٚ يف  افَريههٜ افٍٚشههد أهِٓههٚ إػ افَريههٜ افتههل ُدل ظِٔٓههٚ، وهههذا يٗـههد بٖٕههف ـههٚن اِههه

ؾجهٚءه »: -¢-شٗافف ظّـ يدفف ظذ شٌٔؾ افتقبٜ، ؾهٕٚىِؼ يّهش، يَهقل افرشهقل 

 ادقت وهق يف افىريؼ، ؾتْٚزظتف مالئُٜ افرمحٜ ومالئُٜ افًذاب، ـٌؾ يدظل إٔهف

ظههز -ؾٖرشههؾ اهلل »وإمههر واوههح مههٚ قتههٚج إػ ذح،  شمههـ حَههف أن يَههٌض روحههف

ًٚ فٔحُؿ بْٔٓؿ، ؾَٚل: ؿًٔقا مٚ بْٔف وبغ ـهٍؾ مهـ افَهريتغ ؾه٘ػ  -وجؾ إفٔٓؿ، مُِ

أهيههام ـههٚن أؿههرب ؾههٖحلَقه بٖهِٓههٚ، ؾُههٚن أؿههرب إػ افَريههٜ افهههٚفح أهِٓههٚ بَّههدار 

اإلًٕهٚن ٓ يّقه هُهذا، وإٕهام يّقه  هل مِٜٔ اإلًٕهٚن يف أثْهٚء شهرهر ٕن شصز

هُذا، ؾُٚن أؿرب إػ هذه افَريٜ افههٚفح هبهذا ادَهدار، ؾتقفتهف مالئُهٜ افرمحهٜ، 

ؾههه٘ذًا اجلهههق افههههٚفح، واجلهههق افٍٚشهههد ـهههام ههههق يهههٗثر مهههـ افْٚحٔهههٜ افٌدٕٔهههٜ افىٌٔهههٜ ؾٓهههق 

ًٚ، وإضٌههٚء ادههٚديقن هههؿ خريتههقن  ـههذفؽ يههٗثر مههـ افْٚحٔههٜ افروحٔههٜ ادًْقيههٜ متٚمهه

ًٚ مقبههقءة، وفُههْٓؿ ٓ  وهيتّههقن جههدًا جههدًا يف كههذير افْههٚس مههـ أن يًههتقضْقا أروهه

وا ؤيِتٍتههقن إػ افقبههٚء ادًْههقي، وإٕههام هههذا مههـ وطٍٔههٜ إٌٕٔههٚء وافرشههؾ افههذيـ جههٚ

إذًا بّثههؾ هههذه إحٚديههٞ فُههل  -ظِٔههف افهههالة وافًههالم-إلصههالح افَِههقب، ؾجههٚء 

ن ٓ يًهههٚـْقهؿر ٕن افىٌهههع هاق، يًِهههؿ ادًهههِّغ أن ٓ جهههٚفىقا ادؼهههـغ، وأ

أرادوا أم مٚ أرادوا، وإٔٚ أذـر هبذه ادْٚشٌٜ ؿهٜ وؿًٝ يل تٗـد فُؿ هذا ادًْك 

افهههذي دٕهههدٕٝ حقفهههف ههههذه إحٚديهههٞ افههههحٔحٜ ههههل إْٔهههل ؿهههدر يل أين ذهٌهههٝ إػ 

بريىٕٚٔههٚ يف شههٌٔؾ افههدظقة وآتهههٚل مههع اجلٚفٔههٚت اإلشههالمٜٔ هْههٚك، ؾههدفِٝ ظههذ 

ة تًٌهد ظههـ فْههدن ٕحهق مٚئههٜ وظؼهيـ ـِٔههق مههس، وـهٚن افنههخص افههذي داظٔهٜ يف بِههد

، وـهٚن -رمحهف اهلل-يّّْٚ صىرٕٚ إفٔهف رجهالً مًهِاًم مهـ  ٚظهٜ افنهٔخ ادهقدودي 

افقؿههٝ يقمئههٍذ صههٓر رموههٚن، ؾجههٚء وؿههٝ اإلؾىههٚر ؾجًِههْٚ ظههذ مثههؾ هههذه افًههٍرة 

مِتحهل  ادتقاوًٜ ٍٕىر، رأيٝ افرجهؾ بّهع بهغ َٕٔوهغ مهـ حٔهٞ اديٓهر ؾٓهق

وهههههذا ٕههههٚدرًا مههههٚ ٕههههراه يف بههههالد اإلشههههالم ؾوههههالً ظههههـ بههههالد افٍُههههر وافىٌٔههههٚن، فُْههههف 
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َدة تًرؾق هٚ،  َْه بٚإلوٚؾٜ إػ ذفهؽ ههق إذا صهح افتًٌهر .... متجرؾهٝ بٚجلراؾٔهٝ ُظ

ؾذـرتف بٖٕف هذا ٓ بقز فًِِّؿر ٕٕف تنٌف بٚفٍُٚر، وذـرت فف بًض إحٚديٞ 

بًثٝ بغ يدي افًٚظٜ بٚفًٔػ »ديٞ ادنٓقر: افقاردة يف هذا افهدد، ومْٓٚ احل

حتههك يًٌههد اهلل وحههده ٓ ذيههؽ فههف، وجًههؾ رزؿههل كههٝ طههؾ رحمههل، وجًههؾ افههذل 

، وممههٚ يههدل ظههذ أن شوافهههٌٚر ظههذ مههـ خههٚفػ أمههري، ومههـ تنههٌف بَههقم ؾٓههق مههْٓؿ

صهههٚحٌْٚ ههههذا رجهههؾ ضٔهههٛ ـهههذاك افهههذي شهههٖل ظهههـ أظِهههؿ أههههؾ إرض فٔهههدفقه ظهههذ 

ًٚ إػ افتقبههٜ، مههرد أن ؿههٚل فهه ف افًههَٚل: إٕههؽ بههٖرض شههقء ؾههٚخرج مْههف، إىِههؼ هيًهه

إرض افهٚفح أهِٓٚ، وهُذا هذا افرجؾ جتٚوب مًل ؾقرًا ؾحؾ افًَدة ورمٚهٚ 

ًٚ، وهق يٖـؾ يٍىر، مٚ أجِٓٚ ـام يًٍؾ بًض افْٚس، وفُهـ مهٚ ـهٚدت افٍرحهٜ  أرو

راؾٔههٝ كههؾ يف افَِههٛ إٓ أتًٌٓههٚ بسحههٜر ذفههؽ ٕٕههف ظِههؾ ؾًِتههف تِههؽ أي ووههع اجل

افزيىٕٚٔقن يْيرون ٕيرة خٚصٜ إػ إخقإْهٚ افًٍِهىْٔٔغ  ٚمـ أجؾ مٚذا؟ ؿٚل: هْ

راؾٔهههٝ ظهههذ ظهههَْٓؿ، افهههذيـ مهههـ ظهههٚد ؿ أن يٍُهههقا افهههزر هُهههذا، وٓ يًَهههدون اجل

ٕيهههرة  -مًهههروي افًهههداء ادقجهههقد بٔهههْٓؿ-ؾٚفزيىهههٕٚٔقن يْيهههرون إػ افًٍِهههىْٔٔغ 

هههذا افتًِٔههؾ مههٚ أشههقأه، ؾٖٕههٚ صههٚرحتف: احتَههٚر وظههدم اـههساث وإػ نخههره، تٍٓههؿ مههٚ 

ر ٕٕههف مًْههك هههذا افُههالم إٔههؽ  ههتؿ بههرأي -بههٚرك اهلل ؾٔههؽ-ؿِههٝ فههف:   ٝ ، فٔتههؽ شههُ

هههههٗٓء افٍُههههٚر، وبٌٌوههههٓؿ إلخقإْههههٚ افًٍِههههىْٔٔغ ادًههههِّغ، وٕيههههر ؿ افنههههٚئْٜ 

إفهههٔٓؿ، ؾٖٕهههٝ ٓ تريهههد أن تِحهههؼ هبهههؿ هبهههذه افْيهههرة، إذا مهههٚ ربىهههٝ افًَهههدة ؾٔيْقٕهههؽ 

 ًٚ ًٚ، افنٚهد مـ هذه افَهٜ إٔف هذا ؾًِىْٔٔ ، ؾامذا يهٌٔؽ إن طْقك مًِاًم ؾًِىْٔٔ

افرجههههههؾ افٍٚوههههههؾ ادتجههههههٚوب مههههههع افًههههههْٜ ؾههههههقرًا تههههههٖثر بههههههٚفًٔش يف ذفههههههؽ ادحههههههٔط 

افزيىههٚين، ؾًِههؾ ووههًف فًَِههدة، وتنههٌٓف بٚفٍُههٚر حتههك ٓ يًْههٛ إػ ادًههِّغ، 

ههل  ٜادخٚفىٜ وادجٚمًهصٚيػ؟ ؾ٘ذًا افتنٌف ؾٔف ربٚط بغ ادتنٌف وادتنٌف بف، و

بال صؽ تٗـد هذا افربٚط إمٚ بهقرة خٍٜٔ ـام ؾًؾ هذا اإلًٕهٚن أو بههقرة جِٔهٜ، 
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 ذا ٕحـ دائاًم وأبدًا ْٕهح إخقإْهٚ افهذيـ مٙه ظهذ بًوهٓؿ زمهـ حرؾهقا مًْهك 

ا جههرة ؾًههّقا أمريُههٚ مٓجههرًا، وهههذا ؿِههٛ فِحَههٚئؼ افؼههظٜٔر ٕين ؿِههٝ فُههؿ إن 

بهههههالد افٍُهههههر إػ بهههههالد اإلشهههههالم، ؾُٔهههههػ هبهههههٗٓء افهههههذيـ ا جهههههرة إٕهههههام تؼهههههع مهههههـ 

هيٚجرون مـ بالد اإلشالم إػ بالد افٍُر، ويًّقن تِهؽ افهٌالد بهٚدٓجر، ْٕههح 

هههٗٓء دائههاًم وأبههدًا بٚفتًجٔههؾ بههٚفًقدة إػ بالدهههؿ، وبًوههٓؿ يَقفههقن، وؿههق ؿ فههف 

ذت وجف، وفُهـ فهٔس ـهؾ افقجهف، يَقفهقن: ٕحهـ هْهٚ يًْهل أحهرار يف ـهام إٔهٝ أ

ًٚ يًْههههل وههههذا مًههههروي مهههـ افههههْيؿ إوروبٔهههٜ أ ههههؿ ٓ يتهههدخِقن بههههغ افًٌههههٚدات  نٍٕههه

وإديٚن وإػ نخره، مٚ َل يتَرب ادتديـ فًِّؾ افًٔٚد افذي يْٚؿض مْٓجٓؿ 

أو ٕيههٚمٓؿ، ؾَٔقفههقن بٖٕههف افههٌالد اإلشههالمٜٔ مههٚ ًٕههتىٔع ًٕههٔش ؾٔٓههٚ أحههرارًا، أؿههقل 

تًٔنهههقا يف أي بِهههد إشهههالمل ٓ تتهههدخِقن   هههؿ: إٔهههتؿ اىئهههقن جهههدًا، إذا أردتهههؿ أن

بٚفًٔٚشههههٜ افتههههل  ههههٚفػ شههههٔٚدة افٌِههههد، ؾههههال أحههههد يَههههقل فُههههؿ: ٓ تهههههِقا ٓ تَّٔههههقا 

افهالة وٓ كجقا وٓ وٓ افخ، إٓ يف بًض افٌالد ادٌرؿٜ يف افوهالل، فُهـ ٓ 

يهح إضالق هذا افُالم ظهذ ـهؾ بهالد اإلشهالم، ههذا مهـ جٓهٜ، ومهـ جٓهٜ أخهرى 

هيٚجرون مـ بالد اإلشالم إػ بالد افٍُر وافىٌٔهٚن ٕيهر ؿ ؿٚشهٜٔ جهدًا أن افذيـ 

جدًا بحٔٞ يهدق ظِٔٓؿ ادثؾ افًرع افَديؿ افذي يَقل: ؾالن ٓ يْير إػ أبًد 

مهههـ أرٌٕهههٜ إٍٔهههف، يًْهههل مهههـ هْهههٚ إػ هْهههٚ ؾَهههط، ادٍهههروض يف ادًهههِؿ أن يْيهههر إػ 

ب مههـ بههالد اإلشههالمر ٕٕههف ؾٔٓههٚ ادههدى افًٌٔههد وافًٌٔههد جههدًا، ؾهه٘ذا ـههٚن ادًههِؿ هيههر

ًٜ أو مـ افىٌٔٚن ؾٔذهٛ إػ بالد أخرى، ؾ٘ذا ـٚن  رء مـ افٍُر، وَٕق ٚ ساح

هْههٚ ٓ يًههتىٔع أن يَههٔؿ دوفههٜ اإلشههالم، ؾٓههؾ يًههتىٔع أن ئَّٓههٚ هْههٚكر ٕٕههف مثههؾ مههٚ 

بَٔقل ادثؾ افًقري: ـؾ ر بس ٕٚحٜٔ اجلٌٔهٜ ٓ تَهرب. نه، ؾه٘ذا أردت أن تَهٔؿ 

ًِؿ يف ؾرًٕٚ يف بريىٕٚٔٚ يف أدٕٚٔٚ يف أمريُٚ شهتحتٚج إػ ؿهرون وؿهرون دوفٜ م

ـثرة وـثرة جدًا جدًا، أمٚ وإٔهٝ يف بهالد اإلشهالم ؿهد كتهٚج إػ ربهع ؿهرن ٕههػ 
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ؿهههرن ؿهههرن مهههـ افزمهههٚن مهههٚ يف مهههٕٚع، وفُهههـ ظهههذ ـهههؾ حهههٚل إؿٚمهههٜ افدوفهههٜ ادًهههِّٜ 

د إصههههِٜٔ يف اإلشههههالم وادههههْٟٓ اإلشههههالمل وادجتّههههع اإلشههههالمل يف هههههذه افههههٌال

أشٓؾ بُثهر مهـ إؿٚمتٓهٚ هْهٚك، وفُهـ ههؾ ههٗٓء افهذيـ يًهٚؾرون  إػ بهالد افٍُهر 

ؿههد ووههًقا ٕهههٛ أظٔههْٓؿ أن ئَّههقا دوفههٜ اإلشههالم هْههٚك، فههق أ ههؿ ؾُههروا يف هههذا 

ًٚ،  ههذا إٔههٚ أؿههقل: إٕههف ٓ  ؿِههٔالً دههٚ شههٚؾر مههْٓؿ مههـ بِههد إشههالمل إػ بِههد ـههٚؾر إضالؿهه

يًهٚؾر مهـ بِهد إشهالمل إػ بِهد ـهٚؾر مٓهام ـٕٚهٝ احلريهٜ افدئْهٜ  بقز فًِّهِؿ أن

هْٚكر ٕٕؽ تهقر ظٚش ادًِّقن ؿرن مـ افزمٚن هْٚك، ومٚذا بًد ذفؽ؟ ومهٚذا 

 ًٚ ًٚ وههذا مهـ اإلٕههٚي يف ادقوهقع وظهدم ادٌٚفٌهٜ إؾراضه بًد ذفؽ؟ إٔهٚ أؿهقل صهٔئ

ًٚ: ممُـ فق أن هٗٓء ادًِّغ افذيـ يَىْقن يف  بًض افٌالد إوروبٜٔ أو تٍريى

افُههٚؾرة ـههٕٚقا ٕخٌههٜ مههـ ظِههامء ادًههِّغ وصههٚحلٔٓؿ، ويتُتِههقن بحٔههٞ ينههُِقن 

بِهههههدة إشهههههالمٜٔ ّٕقذجٔهههههٜ ويًهههههّح افْيهههههٚم افُهههههٚؾر هْهههههٚك ب٘ؿٚمهههههٜ مثهههههؾ ههههههذا افٌِهههههد 

ؾهُّٔـ  -¢-ؾًٔتّرون يف ٕؼ افدظقة حق ؿ بٚفتل هل أحًـ، ـام بدأ افٌْهل 

أزال أؿههقل: إن هههذا افًّههؾ افههذي يههراد هْههٚك  أن يَههٚل بجههقاز هههذا افًٍههؾ، وفُههـ ٓ

إؿٚمتهههف يف بهههالد اإلشهههالم أينههه وأؿهههرب وصهههقًٓ إػ ا هههدي ادْنهههقد. وأن َٕهههػ 

هٚهْههٚ فّْيضهه يف اإلجٚبههٜ ظههذ إشههئِٜ إخههرىر ْٕٕههٚ َٕههقل: درس وضس مههٚ 

 بتًّٚن.

 هٓٓٓف مداخِٜ:

 جهههههههزاك اهلل خهههههههر، جقابهههههههؽ ـهههههههٚن يف ؽٚيهههههههٜ افقوهههههههقح، فُهههههههـ بًهههههههض ادَِهههههههل:

آشتًٍٚرات ٕريد أن ًٕتٍنهٚ مُْؿ جزاك اهلل خر، وهق ؿِْٚ بٖن هْٚك مدارس 

إشهههالمٜٔ وههههذا ٓ يًهههىٔع ٓ تًهههتىٔع دوفهههٜ مهههـ افهههدول ادقجهههقدة أن أن تًىْٔهههٚ 

مدرشٜ إشالمٜٔ، حتك افْقاد ... ا قفْديٜ  وع كٝ رؿٚبهٜ بًهض إخهقة افتهل 
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أؾُهههٚرهؿ ادًهههّقمٜ ـٚفنهههٔخ  افهههذيـ بقاشهههىتٓؿ يُّهههـ فْهههٚ أن ٕىٓهههر مهههقادهؿ مهههـ

أمحههد شههالم وافنههٔخ ظههامد افههديـ بُههري إشههامظٔؾ وؽههرهؿ، ؾههٖمر نخههر ـههذفؽ أن 

بًض إخقة افذيـ يقجدون هْهٚك موهىٓديـ مهـ ؿٌهؾ يًْهل بِهدا ؿ وـهذا، ؾٓهؾ 

ًٚ فسؿٚمههٜ هْههٚك يف  ًٚ أو ارجهه هههذه مًههقؽٚت يُّههـ بقاشههىتٓٚ أن ٕجههد  ههؿ متًههً

 تِؽ افٌالد.

صهههههًٌتٚن: افنهههههًٌٜ إوػ شٖشتقوهههههحٓٚ مْهههههؽ، افنهههههًٌٜ ـالمهههههؽ، فهههههف  افنهههههٔخ:

إخرى اجلقاب ؾٔٓٚ واوحر ٕٕف إن ـٚن هْٚك بًض اإلخقان يًْهل افدوفهٜ افتهل 

ـهههٕٚقا ئًنهههقن كهههٝ حُّٓهههٚ  هههٚ مقاؿهههػ ظدائٔهههٜ جتهههٚهٓؿر ؾهههٖرض اهلل واشهههًٜ، 

ؾًٔهههتىًٔقن أن ئًنهههقا يف بهههالد أخهههرى إشهههالمٜٔ، وفهههذفؽ ؾهههال ٕجهههد  هههؿ ظهههذرًا يف 

يف تِؽ افٌالد وؿد ظرؾٝ حُؿ افؼع يف افٌَهٚء ؾٔٓهٚ، أمهٚ افقجٓهٜ إخهرى افٌَٚء 

 أو افنًٌٜ إخرى وهل إوػ مـ ـالمؽ، ؾٖٕٚ مٚ ووح يل، ؾٖرجقا افتقؤح.

ًٚ ظٚم  ادَِل: أو  7380ًٕؿ، يف... أظىٔؽ يًْل بقء مـ افتٍهٔؾ، يف تَريٌ

بٚفًْهٌٜ فسضٍهٚل، وظهذ  بدأت ؾُهرة إٕنهٚء ادهدارس اإلشهالمٜٔ آبتدائٔهٜ 7383

وهقئٓٚ ممُهـ احلهههقل ظهذ مهدارس ثٕٚقيههٜ، ؾٓهؿ يًْهل اصههسضقا بًهض افؼههوط 

، وأن ٕقجد يًْل ادهدرس بخهٚص 50يًْل أن يُقن ظدد افىالب يًْل أـثر مـ 

افههدروس افدئْههٜ، أمههٚ بٚفًْههٌٜ فِههدروس افًربٔههٜ، دروس افٌِههٜ افًربٔههٜ ؾٓههق يُههقن 

مدرشهٜ إلظهداد ادًِّهغ، واحلّهد هلل بهدأت يًْل مٗهؾ وؿد مهر يًْهل  هرج مهـ 

ههههذه افٍُهههرة بهههدأت أول مدرشهههٜ )مدرشهههٜ ضهههٚرق بهههـ زيهههٚد( يف مديْهههٜ )إٕهههدهقؾـ(، 

وبهههههدأت بًهههههض ادهههههدارس إخهههههرى، ؾقصهههههؾ  ظهههههددهٚ أن إػ ظؼهههههيـ مدرشهههههٜ 

إشههههالمٜٔ، وا قفْههههديغ مههههٚ ظْههههدهؿ أدٕههههك دخههههؾ يف هههههذه اددرشههههٜ إٓ أ ههههؿ يًْههههل 

ٚئهههههٜ، فُهههههـ اإلذاي اإلداري ههههههق مهههههـ ؿٌهههههؾ  إخقإْهههههٚ يكهههههؾقن ظِٔٓهههههٚ مٚئهههههٜ يف اد
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افًٍِٔغ، ؾتًرض ظِْٔٚ بًض ادًٚئؾ، وؿٌؾ يًْل مٚ يٌٝ ؾٔٓٚ ٓزم يًْل يًرؾقا 

حُؿ افؼهع ؾٔٓهٚ، ويتٌَِهقن أي ؾُهرة فدرجهٜ أن اددرشهٜ افتهل تهدرس يف رووهٜ 

 إضٍٚل، وهل ظذ ـٍرهٚ، َٕقل  ٚ يًْل ٓزم تِتزمل يًْل مثالً.

به بٚفٌِٚس افؼظل، حتك ٓ يتٖثر مثالً افٌْٚت ظْدمٚ يروٕؽ دائهاًم إٔهٝ  ادَِل:

ٕٚ ظٚريٜ أو تَقيل  ؿ: إزظقا احلجٚب ـام هق افقاؿع يف ؾرًٕٚ، واحلّد هلل وجد

أشِّـ، وبًوٓؿ ٓ زال ٓ زال ظذ ـٍرهـ،  ظدد ـٌر مـ ا قفْديٚت وبًوٓـ

وـهههههام ؿِهههههٝ إٕهههههف يف افهههههٌالد يًْهههههل يِتهههههزم بٚفؼهههههوط ذوط ادهههههدارس اإلشهههههالمٜٔ، 

إخههههرى يف ادجتًّههههٚت اإلشههههالمٜٔ ٓ يُّههههـ أن ٕقجههههد مدرشههههٜ هبههههذا افنههههُؾ، 

وإمر أخر يًْل هْٚك أن تُقن دروس ظِّٜٔ أو دروس مْٓجٜٔ هؾ مـ مًهقغ 

 يًْل يف هذا افُالم، يف هذا افُالم؟

ـههههٖين أؾٓههههؿ مههههـ ـالمههههؽ أن يًْههههل ادْههههٚهٟ افتههههل تدرشههههق ٚ يف هههههذه  افنههههٔخ:

دارس إٔههههتؿ يًْههههل أحههههرار ؾٔٓههههٚ أـثههههر ممههههٚ فههههق ـٕٚههههٝ هههههذه ادههههدارس يف افههههٌالد ادهههه

 اإلشالمٜٔ.

 وهق ـذفؽ. ادَِل:

 هُذا تَهد؟ افنٔخ:

وهههق ـههذفؽ، وادههْٟٓ افههذي ظْههدٕٚ هههق مههْٟٓ ادههدارس اإلظداديههٜ يف  ادَِههل:

 افًًقديٜ.

ًٚ بٚفًْههههٌٜ ٕوفئههههؽ إؾههههراد افههههذيـ ـههههٕٚ افنههههٔخ: قا ضٔههههٛ، ؾْٓههههٚ يههههٖ  مههههٚ ؿِتههههف نٍٕهههه

ًٚ، ؾَِٝ:  ًٚ ظدائٔ ئًنقن كٝ حُؿ أو ٕيٚم مًغ ؾٚ ذ هذا افْيٚم ودهؿ مقؿٍ

ادخههرج أن ٓ يههدخِقا إػ هههذا افٌِههد، وإٕههام أرض اهلل واشههًٜ، ؾههال يُّههـ أن يَههٚل 

ٕههف مثهؾ ادههدارس يُّههـ إٕنهٚؤهٚ يف افههٌالد اإلشههالمٜٔ أخههرى، وأن إٍٕهس افُههالم، 



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

377 

.ًٚ  ٓ يدخِٓٚ ٕيٚم ـٚؾر مىَِ

 ممُـ... ادَِل:

ًٚ -ؾه٘ن ـهٚن اجلهقاب ممُهـ إذًا ههذا  افنهٔخ: ٓ يًهقغ، وفُهـ إٔهٚ صههًرت  -أيوه

مههههـ توههههٚظٔػ ـالمههههؽ أن هْههههٚك ؿوههههٜٔ ٓ تِٔههههؼ بههههٚفًزة اإلشههههالمٜٔ، حٔههههٞ ذـههههرت 

ًٚ أو أشهٖت ؾٓهاًم إٔهف افدوفهٜ ههل افتهل تٍْهؼ ظهذ ههذه  وأرجقا أن أـقن أشهٖت شهًّ

 اددارس، هذا افٍٓؿ صحٔح؟

 ًٕؿ. ادَِل:

إي هههذا ٓ بههقز. افًههزة هلل وفرشههقفف وفِّههٗمْغ، واحلههديٞ افهههحٔح  افنههٔخ:

وافٔهد أخهذة »  شهل ادْىٔهٜ»ويف  جٜ ظربٜٔ ؿديّٜ  شيد اهلل هل ادًىٜٔ»يَقل: 

ُة ﴿ شافٔههد افًِٔههٚ هههل ادًىٔههٜ، وافٔههد افًههٍذ هههل أخههذة »  شهههل افًههٍذ ز 
هه ًِ َوهللِ ِ اْف

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ
، ؾًّْك هذا أ ؿ تًٔنقن كٝ إحًٚن افٍُهٚر [8نافق ن ]الم﴾َوفَِرُشقفِِف َوفِ

 افٌقفْديغ وٓ ا قفْديغ؟

 ا قفْديغ. ادَِل:

ا قفْههديغ، أي ًٕههؿ، وافٍُههر مِههٜ واحههدة ظههذ ـههؾ حههٚل، ؾًّْههك هههذا  افنههٔخ:

إُٔههؿ تًٔنههقن كههٝ إحًههٚن ا قفْههديغ، ضٔههٛ مثههؾ هههٗٓء ـّثههؾ وٓ مٗاخههذة ؿههد 

يـ ئًنهههههقن مهههههـ إخقإْهههههٚ افًٍِهههههىْٔٔغ ظهههههذ تُهههههقن إرض مًهههههُقٕٜ، مثهههههؾ افهههههذ

 صدؿٚت مغ، صق بتًّقهٚ؟ ؿؾ يل؟

 .وـٚفٜ افٌقث مداخِٜ:

 وـٚفٜ افٌقث. افنٔخ:

 .... مداخِٜ:
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هؾ هذا إشالم، افًزة هلل وفرشقفف وفِّٗمْغ، وفذفؽ ؾهام أرى يف ـهؾ  افنٔخ:

ًٚ افٌَهٚء يف تِهؽ افهٌالد وفهق ـٕٚهٝ ؾٔٓهٚ ههذه ا دحًهْٚت مٚ ذـرت مهٚ يًهقغ إشهالمٔ

افتههل ذـر ههٚ، ظِههاًم بْٖٕههٚ ًٕههّع وـههام ؿٔههؾ ؿههدياًم، وفههٔس ادَهههقد افتنههٌٔف مههـ ـههؾ 

ٕٚحٔههٜ: صههٚحٛ افههدار أدرى بههام ؾٔٓههٚ، وإن ـْههتؿ إٔههتؿ فًههتؿ صههٚحٛ افههدار، وأهههؾ 

مُههٜ أدرى بنههًٚهبٚ، وإن ـْههتؿ تًههُْقن يف بِههد يًههٚدي بههالد مُههٜ، وهُههذا، فُههـ 

ًرؾهقن ههؾ ههذا افهذي ًٕهًّف بهٖن ههذه ادَهقد هق جٕٚهٛ مهـ ههذا ادثهؾ، ؾهٖٕتؿ ت

 افٌالد بقفْدا وهقفْدا هل مـ أؾًؼ بالد افدٕٔٚ؟ صحٔح هذا.

 ًٕؿ. ادَِل:

 شٌحٚن اهلل، ؾُٔػ إذًا يُّـ. افنٔخ:

 إتَِٝ افًدوى ـذفؽ إػ افٌالد إخرى إػ افٌالد ادَِل:

قا فُهههـ فًٔهههٝ هبهههذه افًْهههٌٜ، ٓ يهههزال يف ادًهههِّغ اخلهههر مٓهههام إحىههه افنهههٔخ:

 ومٓام تدٕقا، أهالً، ضٔٛ اجلقاب افذي ظْدي.

 مٚ دمْٚ يف ؿؤٜ اددارس اإلشالمٜٔ، ربام شتًّع رء أمرًا نخر. ادَِل:

 .-إن صٚء اهلل-خر  افنٔخ:

 هق أدهك وأمر. ادَِل:

 اهلل أـز.  افنٔخ:

مهههههـ وهههههّـ افهههههزامٟ ادزمهههههٜ يف ادهههههدارس ا قفْديهههههٜ ظهههههذ وجهههههف  ادَِهههههل:

 وبٜٔ ظذ وجف افًّقم افًٌٚحٜ.اخلهقص، وإور

 يٚ ظْٔل، هٓف هف، يٚ ظْٔل. افنٔخ:
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 هٓٓف هٓٓف مداخِٜ:

 هٓف هف  مداخِٜ:

 هٓف فِجًْغ يًْل فِذـقر واإلٕٚث. ادَِل:

 وهذا يًْل مْٟٓ ظٚم يًْل... افنٔخ:

 ًٕؿ ٓ بد... ادَِل:

 ضٔٛ، وإٔتؿ ٕجقتؿ مـ هذه ادهٌٜٔ؟ افنٔخ:

 .ؾٚفًٗال هق ـٚٔ  ادَِل:

 هٚه. افنٔخ:

 ذضْٚ بًض افؼوط وظْدمٚ ؿٚفقا بٖن افًٌٚحٜ إجٌٚريٜ. ادَِل:

 اهلل أـز ظِٔٓؿ. افنٔخ:

 بٚفًٌْٜ فه ادَِل:

 وإجٌٚريٜ بغ اجلًْغ. افنٔخ:

 ًٕؿ ظْدهؿ هذا وبغ اجلًْغ. ادَِل:

ًٚ مـ صٚن يىٍقا احلرارة تًٌٓؿ. افنٔخ:  ضًٌ

ًٚ، وإػ أن هقفْدا َل ادَِل:   تًسي بٚإلشالم.ضًٌ

 بٚإلشالم افنٔخ:

 ديٕٜٚ رشّٜٔ. ادَِل:

 إيف. افنٔخ:
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 فُـ ظْدهٚ مٚ يَٚل بحريٜ إديٚن. ادَِل:

 أي ًٕؿ. افنٔخ:

ؾُههههام ؿِههههٝ بههههٖن ادههههدارس أن افههههع مقجههههقدة ظْههههدٕٚ هههههل مههههدارس  ادَِههههل:

ًٚ مخههس مخههس شههْقات أؿلهه رء  ابتدائٔههٜ، أظههامر إضٍههٚل تههساوح مههٚ بههغ تَريٌهه

شْقات، ومهـ بٔهْٓؿ يًْهل بْهٚت، ؾِهام ؿهٚفقا وههؿ ؿهٚفقا ظهذ ؿوهٜٔ افًهٌٚحٜ،  ظؼ

ًٚ أن شههتجًِقا فٌِْههٚت  ًٚ إذا ـههٚن إمههر وٓ بههد وبًههد اشتنههٚرتُؿ ضًٌهه ؿِْههٚ  ههؿ: ضًٌهه

ًٚ هبـ. ًٚ خٚص  مُٕٚ

ب٘ذاي مدرشٜ هقفْديٜ، ؾ٘ذا ـٚن إمر ـذفؽ وهؿ واؾَقا ظذ مهْح  ادَِل:

٘ذاي مدرشٜ هقفْديٜ، وٓ يىِع ظِٔٓـ أحهد مهـ مُٚن خٚص فٌِْٚت فًٌِٚحٜ ب

افرجههٚل، ؾههام هههق احلههد إدٕههك فٌِٚشههٓـ وأظامرهههـ ـههام ؿِههٝ بههغ اخلٚمًههٜ أو بههغ 

 .-حٍيُؿ اهلل-افًٚبًٜ إػ افتٚشًٜ وافًٚذة، أؾٔدوٕٚ 

 توٚمقا توٚمقا. افنٔخ:

 توٚمقا توٚمقا.  مداخِٜ:

 اهلل يقشع ظِٔؽ يٚ أبٚ احلٚرث. افنٔخ:

 افِٓؿ نمغ يٚ صٔخْٚ. مداخِٜ:

 هٓف هف مداخِٜ:

أريههد أن أؾٓههؿ مههـ بههٚب آضههالع وادًرؾههٜ: هههؾ تْههٚزفقا فُههؿ ظههـ رء  افنههٔخ:

 ؾٔام يتًِؼ بٌِٚس هذه افٍتٔٚت افم  أظامرهـ مٚ بغ اخلٚمًٜ وافًٚذة؟

إخ حمّههههد مؼههههي ظههههذ مدرشههههٜ ... يف )مًههههس هههههقن( ... ؾههههُّٔـ  ادَِههههل:

 يقوح أـثر.
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 .تٍوؾ افنٔخ:

بًهههههؿ اهلل احلّهههههد هلل وافههههههالة وافًهههههالم ظهههههذ رشهههههقل اهلل، اددرشهههههٜ  ادَِهههههل:

احلُقمٜ ا قفْديٜ تًّح بٕ٘نٚء مدارس شقاء ـٕٚٝ مدارشٜ ٕكإٜٔ أو مدارس 

ًٚ، فُهههـ ههههذه تًهههّك مهههدارس  إشهههالمٜٔ إػ ؽرههههٚ، وهْهههٚك ادهههدارس افًٚمهههٜ ظّقمههه

% مهـ مههٚريػ 80 خٚصٜ، ٕيٚمٓٚ ـهٚٔ : أن احلُقمهٜ ا قفْديهٜ تًىهل حهقايل

ًٚ هههل افريٚوههٜ، ـههؾ ادههقاد افتههل  اددرشههٜ، ادههقاد افتههل تههدرس يف اددرشههٜ ظّقمهه

تدرس يف اددارس إخرى، يوٚي ظذ ذفؽ افسبٜٔ اإلشهالمٜٔ وافٌِهٜ افًربٔهٜ، 

 فُـ ٕيٚم اددرشٜ ـُؾ يْدرج كٝ.

 افْيٚم افًٚم. افنٔخ:

 ، ومـ جٜٓ أخرى.ٓ، فٔس كٝ ٕيٚ.. افْيٚم افًٚم مـ جٜٓ ادَِل:

 هٚه. افنٔخ:

كههٝ يًْههل إذاي ادًههِّغ وـههذفؽ قههؼ فًِّههِؿ أن يًْههل ئُههػ  ادَِههل:

اددرشٜ ظهذ حًهٚب افْيهٚم اإلشهالمل، فُهـ ادهقاد افهذي تهدرس ههل ٓ بهد مهـ 

تدريس ادقاد افًٚمٜ مثؾ احلًٚب وؽرهٚ مـ ادهقاد إخهرى، حتهك ههذه ادهقاد 

 مـ حَْٚ إذا ـٚن هْٚك ٕص.

 هذه مُٚدٜ خٚرجٜٔ ... خِٜ:مدا

 مًِش. مداخِٜ:

إذا ـههٚن هْههٚك ٕههص جههٚفػ افؼههيًٜ اإلشههالمٜٔ بههقز فْههٚ أن ٌٕههر يف  ادَِههل:

 هذه افْهقص، ٕيب مثؾ ـٚن هْٚك مًٖفٜ ريٚؤٜ.

 هق إخ يَقل ... يف أي رء يًْل مداخِٜ:
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 ؿد ـٚن مٚ ؿد خٍٝ أن يُقن. افنٔخ:

 هٓٓف هٓف مداخِٜ:

 هٓف هف افنٔخ:

 هٓٓف جزاك اهلل خر يٚ صٔخ ادَِل:

ـههٚن شههٗايل، مههٗجالً جههقاع فًههٗافف إٔههف مههٚ هههل افؼههوط افتههل ؾروههتٓٚ  افنههٔخ:

ظِههههُٔؿ افدوفههههٜ ا قفْديههههٜ بٚفًْههههٌٜ فٌْههههٚتُؿ افههههم  يههههساوح شههههْٓـ بههههغ اخلٚمًههههٜ 

وافًٚذة، ٓ بهد إُٔهؿ اصهسضتؿ ظِهٔٓؿ افًهسة اإلشهالمٜٔ، فُهـ ربهام ٓ يتجهٚوبقن 

 رء، ؾ٘ػ أي حد جتٚوبقا مًُؿ؟ مًُؿ يف ـؾ

 بٚفًٌْٜ فًِسة اإلشالمٜٔ، افًسة اإلشالمٜٔ ادَِل:

 يف افًٌٚحٜ يف افًٌٚحٜ. افنٔخ:

 يف افًٌٚحٜ؟ ادَِل:

 ًٕؿ، هق ـٚن شٗافف هُذا. افنٔخ:

 ًٕؿ، حد افًسة اإلشالمٜٔ ظذ حد ظِّل يف افًٌٚحٜ. ادَِل:

إػ مههههٚذا واؾَههههقا مًُههههؿ افْيههههٚم  ٗال:افًههههأأ أأ أأ، فههههٔس هههههذا افًههههٗال،  افنههههٔخ:

 ا قفْدي؟

يف احلََٔهٜ أن افْيهٚم ا قفْهدي يًىهل احلريهٜ يف ذفهؽ، فُهـ افَوهٜٔ  ادَِل:

تُهههقن بهههغ اددرشهههٜ وبهههغ محهههٚم افًهههٌٚحٜ ًٍٕهههف، ؾحهههامم افًهههٌٚحٜ يٍهههرض بًهههض 

 افؼوط حتك ...

ٜ يف محههٚم افًههٌٚحٜ، هههق ـههٚن شههٗافف يف هههذا. يف افًههٌٚح يههٚ أخههل ٕحههـ افنههٔخ:



 ذكه اإلقامة يف بالد الكفار ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

373 

 افٌْٚت افع بدهـ يًٌحقا يف هذا ادًٌح 

 ًٕؿ  ادَِل:

 مٚ هق افٌِٚس افذي تىٌِف احلُقمٜ ا قفْديٜ بٚفًٌْٜ فٌْٚتُؿ. افنٔخ:

 هق هق مثؾ يًْل افٌِٚس يف شٚئر يًْل ادَِل:

 إي مٚ هق. افنٔخ:

 محٚمٚ ؿ، يًْل ظٚدي. ادَِل:

 احْٚ ذضْٚ ذط. ادَِل:

  ؿ.يًْل افؼت يًْل  افنٔخ:

 افؼت هذا. ادَِل:

 افٌِٚس يًْل مْتهػ افًٚق يًْل مٚ زي إفًٌٜ افًٚديٜ. ادَِل:

أظري هذا، فُـ ٓ بد إٔهتؿ ضٌِهتؿ أن يًهّحقا بقهء زائهد يتْٚشهٛ مهع  افنٔخ:

 افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

 ًٕؿ. ادَِل:

 ضٔٛ، ؾٓؾ واؾَقـؿ ظذ رء؟ افنٔخ:

 ٖفٜ ٕريد أن ًٕروٓٚ ظِٔؽ.واؾَقا، وفُـ احْٚ أن هذه ادً ادَِل:

 إٔٚ ظٚري يٚ أخل، بس أؾّْٓل ظذ مٚذا واؾَقا؟ افنٔخ:

واؾَههقا ظههذ ؿوههٜٔ افٌِههٚس فُههـ احلههد إدٕههك فههف وهههق افههذي ٕريههد أن  ادَِههل:

.ًٚ ًٚ خٚص  ًًّٕٓٚ مـ ؾؤِتُؿ حتك ٌٌِٕف إلخقإْٚ، واؾَقا أن يًىقا مًٌح
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 .-بٚرك اهلل ؾٔؽ-ـٚفٌِٚس يٚ أخل  افنٔخ:

 ... إػ افرـٌٜ. :مداخِٜ

ٓ ٓزم يًٌِههههقا يًٌِههههقا تْههههقرة إػ افرـٌههههٜ. فُههههـ أن ٕحههههـ ٕريههههد أن  ادَِههههل:

 ًٕتنر هؾ هذا؟

، تُرر شٗافؽ إٔٚ ظٚري شٗافؽ، وإٔٚ وهٚمـ -بٚرك اهلل ؾٔؽ-يٚ أخل  افنٔخ:

يف ٍٕز، ووٚمر أن أجٌٔؽ، فُـ إٔٚ أريد أن أؾٓؿ هؾ تًٚحمقا مًُهؿ يف رء 

 ت، وٓ مٚ تًٚحمقا؟ إٓ افنقرت.ؾٔام تًٌِقن افٌْٚ

 ٓ هؿ ؿٚفقا فْٚ: جٌٔقا يًْل مثالً حُؿ افؼع يف هذا  ادَِل:

 نه. افنٔخ:

 ٕحـ ظذ أتؿ آشتًداد. ادَِل:

 هذا هذا اجلقاب. افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

 إذًا مٚ جرى ـالم حقل هذه احلدود. افنٔخ:

 ٓ مٚ جرى، هذه أول جتربٜ مـ ٕقظٓٚ. ادَِل:

ًٚ تًِّقن أن احلُؿ بٚفًٌْٜ فًِْهٚء افٌٚفٌهٚت  خ:افنٔ ضٔٛ، ؾٖوًٓ فًُِؿ  ًٔ

ـ  ﴿يٗخذ مـ ؿقفف تًهٚػ:  ِٓ
ٚئِ ـ  َأْو نبَه ِٓ

قَفتِ ًُه ٌُ
ٓ  فِ ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْهتَ إػ أن ؿهٚل:  ﴾َوٓ ُيٌْهِدي

ـ  ﴿ ِٓ
ٚئِ ًَ

َوٓ ﴿، وهذه أيهٜ تتَهدمٓٚ نيهٜ أخهرى، وههل ؿقفهف تًهٚػ: [13]الن : ﴾َأْو ِٕ

 ٌْ ُٚي َٓ َر ِمْْ َٓ ٓ  َمٚ َط ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْتَ ًٚ  [13]الن : ﴾ِدي وافًِامء ظِهامء افتًٍهر بخٚصهٜ إىالؿه

مْٓؿ مـ هٚتغ أيتغ جًِقا افزيْهٜ يف افًْهٚء ؿًهّغ: زيْهٜ طهٚهرة، وزيْهٜ بٚضْهٜ، 
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 ًٚ افزيْٜ افيٚهرة اختِػ ؾٔٓهٚ ادٍنهون وافٍَٓهٚء، فُهـ أـثهر افًِهامء ؿهدياًم وحهديث

ْٜ افيٚهرة ادذـقرة يف أيٜ افتل ؿٌؾ أيٜ إوػ افتل ذـرٕٚههٚ يف شهٔٚق أن افزي

ٚ﴿ـالمْههٚ:  هه َٓ َر ِمْْ هه َٓ ٚ َط ٓ  َمهه ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْههتَ ، أي: افقجههف وافٍُههٚن، [13]النرر : ﴾َوٓ ُيٌْههِدي

هههذه هههل افزيْههٜ افيههٚهرة، ؾٔجههقز فِّههرأة، بههقز وٓ بههٛ أن تُنههػ ظههـ وجٓٓههٚ 

ػ افًقق إػ ؿوٚء حٚجٚ ٚ، أو جٚفًهٝ بًهض افْهٚس وظـ ـٍٔٓٚ، إذا إىَِٝ إ

ممههـ هههؿ فًٔههقا مههـ حمٚرمٓههٚ، هههذه اشههّٓٚ ظْههدهؿ افزيْههٜ افيههٚهرة، أيههٜ إخههرى: 

ـ  ﴿ ِٓ
ٚئِ ـ  َأْو نَبهههه ِٓ

قَفتِ هههه ًُ ٌُ
ِ ٓ  ف ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْههههتَ َأْو ﴿إػ أن ؿههههٚل يف نخههههر أيههههٜ:  ﴾َوٓ ُيٌْههههِدي

ـ   ِٓ
ٚئِ ًَ

زيْٜ افٌٚضْٜر دٚذا؟ ٕٕهف ٓ بهقز فِّهرأة أن تيٓهر يًّق ٚ به اف [13]الن : ﴾ِٕ

هههذه افزيْههٜ فٌههر ادحههٚرم، افههذيـ ذـههروا يف شههٔٚق أيههٜ، وإٓ افًْههٚء افههم  ذـههرن 

يف نخههر أيههٜ، وادَهههقد هْههٚ بٚفًْههٚء يف ؿههقل ظِههامء افتًٍههر: افًْههٚء ادٗمْههٚت 

ِٜ ئًنهٓٚ افٔهقم ادًهِامت، وفهٔس افُهٚؾرات، أن هْهٚ ٓ بهد مهـ افتٌْٔهف إػ منهُ

ادًهههِّقن يف بهههالد اإلشهههالم، ؾوهههالً ظهههـ ؽهههر بهههالد اإلشهههالم، ؾْٕ٘هههٚ ٕجهههد ـثهههرًا مهههـ 

افًْههٚء ٓ يىههٌَـ هههذا افههْص افَههرنين أي افزيْههٜ افٌٚضْههٜ، ؾتجههد إخههٝ مههثالً جتِههس 

أمٚم أخٔٓٚ وهق بال صؽ مـ حمٚرمٓٚ، بؾ وأمٚم أبٔٓٚ وهق أبقههٚ وفُهـ افؼهع يف 

رأة ادًِّٜ أن تيٓر مـ زيْتٓٚ افٌٚضْٜ إٓ، أو مـ بد ٚ افذي هذه أيٜ َل يٌح فِّ

ـ  ﴿هل افًقرة إٓ افزيْٜ افٌٚضْٜ، أيهٜ شهقاًء إوػ أو إخهرى:  ُٓ ـَ ِزيَْهتَ َوٓ ُيٌْهِدي

ٚ َٓ َر ِمْْ َٓ ٓ  َمٚ َط ـ  ﴿، ادَههقد مقاوهع افزيْهٜ، ـهذفؽ [13]الن : ﴾إِ ُٓ ـَ ِزيَْهتَ َوٓ ُيٌْهِدي

 ًُ ٌُ
ٓ  فِ ـ  إِ ِٓ

مقاوع افزيْٜ، ؾ٘ذا مٚ رجع افٌٚحٞ إػ وؿٝ ٕزول هذه أيٜ، ؾام  ﴾قَفتِ

يف أيهههٜ افثٕٚٔهههٜ نيهههٜ افزيْهههٜ  -ظهههز وجهههؾ-ههههل مقاوهههع افزيْهههٜ افتهههل ينهههر إفٔٓهههٚ ربْهههٚ 

افٌٚضْٜ، هل مثالً: افرأس ومٚ حقى، إؿراط هذه مـ افزيْٜ افٌٚضْٜر ٕٕف ٓ بهقز 

ًَد، ـذفؽ افهدمِٟ افهذي ههق يف افًوهد مُهٚن فِّرأة أن تيٓر إؿراط، ـذفؽ اف

ظههز -افًههقار، ـههذفؽ اخلالخٔههؾ افتههل ـههٕٚقا يوههًق ٚ ظههذ أؿههدامٓـ، وأصههٚر ربْههٚ 
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ـْ ﴿إفٔٓههههههههههٚ بَقفههههههههههف:  -وجههههههههههؾ
َغ ِمهههههههههه هههههههههه ٍِ ٚ ُجْ َؿ َمهههههههههه َِ ًْ ُٔ

ههههههههه ـ  فِه ِٓ
َْٖرُجِِ ـَ بِهههههههههه ْب هههههههههه َوٓ َيْيِ

ـ   ِٓ
فزيْٜ هل افتل أي: اخلالخٔؾ، هذه إمٚــ افتل هل مَر هذه ا [13]الن : ﴾ِزيَْتِ

بقز فِّرأة ادًِّٜ أن تيٓرهٚ، هذه افزيْٜ ؾَط هل افتل بقز فِّرأة ادًهِّٜ 

أن تيٓرهههٚ أمههٚم حمٚرمٓههٚ وبٚفتههٚيل أمههٚم بْههٚت جًْههٓٚ، أمههٚم افًْههٚء، ؾهه٘ذًا ٓ بههقز 

 فِّرأة ادًِّٜ أن تٌِس أمٚم أختٓٚ افَّٔص افنٔٚل، تًرؾقن هذا؟

 ًٕؿ. ادَِل:

ٓ يًههس مههـ ادٌُْههغ إٓ أؿِههف، وييٓههر مْٓههٚ افًوههدان  افَّههٔص افههذي افنههٔخ:

وييٓههر مْٓههٚ اإلبىههٚن، هههذا حههرام أن تيٓههر ادههرأة افٌْههٝ أمههٚم أمٓههٚ وإم أمههٚ ابْتٓههٚ، 

ًٚ مـ بد ٚ إٓ مقاوع  ؾوالً ظـ أبْٚئٓٚ، ؾال بقز إذًا فِّرأة ادًِّٜ أن تيٓر صٔئ

فتقضئٜ وهذا افٌٔٚن ًٕهتىٔع أن ... افزيْٜ ومقاوع افزيْٜ وؿد ظرؾتّقهٚ، بًد هذه ا

ٕدخؾ يف اجلهقاب، هْهٚك بْهٚت ؿِهتؿ مهـ اخلٚمًهٜ إػ افًهٚذة، مهـ افهذي يُِهػ 

بُههؾ إحُههٚم افؼههظٜٔ؟ هههق مههـ بِههغ شههـ افتُِٔههػ وٓ صههؽ، وفُههـ هْههٚ رء ٓ 

يتًِهههؼ بهههٚدُِػ، وإٕهههام يتًِهههؼ بهههقيل ادُِهههػ، ٓ يتًِهههؼ بهههٚدُِػ وإٕهههام يتًِهههؼ 

مههههروا »يف ؿقفههههف:  -¢-ر ربْههههٚ ظههههز... ينههههر ٌْٕٔههههٚ بههههقيل ادُِههههػ، وإػ هههههذا ينهههه

أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْٚء شٌع، واضبقهؿ ظِٔٓٚ وهؿ أبْٚء ظؼ، وؾرؿهقا بٔهْٓؿ 

، ومًْهك ههذا احلهديٞ إٔهف بهٛ ظهذ ويل افقفهد ذـهرًا ـهٚن أو إٔثهك شيف ادوٚجع

ؿ مهههروا أوٓدـههه»أن يّرٕهههف وأن يًهههقده ظهههذ إحُهههٚم افؼهههظٜٔ مهههـ افًهههـ افًهههٚبًٜ: 

ًٚ، ثههههؿ  شبٚفهههههالة وهههههؿ أبْههههٚء شههههٌع وٓ جٍههههٚـؿ أن ادَهههههقد: ذـههههقرًا ـههههٕٚقا أم إٕٚثهههه

ر ْٕٕهههٚ  ًٜ يتوهههّـ ههههذا إمهههر بهههٕٚمر بٚفههههالة إمهههر بؼهههوط افههههالة وأرـٚ هههٚ بداهههه

حٔههههْام يٖمرٕههههٚ بَقفههههف:  -¢-بهههههٍتْٚ ؾَٓههههٚء بٚفُتههههٚب وافًههههْٜ ٓ ٕتهههههقر أن افٌْههههل 

ًْهل يههِقا بهدون ضٓهٚرة، ههذا مهٚ جىهر ي شمروا أوٓدـؿ بٚفهالة وهؿ أبْهٚء شهٌع»
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يف بٚل ؾَٔف، مهروهؿ بٚفههالة وفهق ظهراة، ظهراة، يًْهل: رع ـهام خَِتْهل، فهق صهذ 

ادُِهههػ ههههذه افههههالة ؾٓهههل ؽهههر صهههالة، فًٔهههٝ ههههل افههههالة افتهههل أمهههر اهلل هبهههٚ، إذًا 

ًٚ جهدًا، وههذا ـهام جهٚء يف صهامئِف  دٍٕٓؿ مـ مر ًٚ واشهً -هذا إمهر افٌْهقي ـالمه

مههههروا »أو خهقصههههٔٚتف بٕٚصههههح مههههـ جقامههههع ـِّههههف، ؾحٔههههْام ؿههههٚل:  -افًههههالمظِٔههههف 

أي بٚفهههههالة وذوضٓههههٚ وأرـٚ ههههٚ وواجٌٚ ههههٚ وـههههؾ مههههٚ يتًِههههؼ  شأوٓدـههههؿ بٚفهههههالة

هبٔئٚ ههٚ، إذ إمههر ـههذفؽ ؾحٔههْام تٌِههغ افٍتههٚة افًههـ افًههٚبًٜ، بههٛ إفٌٚشههٓٚ افٌِههٚس 

ًٚ: افؼههظل، فههٔس ؾَههط افهههالةر بههؾ ٕن اإلشههالم أمههر ادههرأة اف ٌٚفٌههٜ بههام شههًّتؿ نٍٕهه

ـ  ﴿ ِٓ
قَفتِ ًُ ٌُ

ٓ  فِ ـ  إِ ُٓ ـَ ِزيَْتَ ـ  ﴿أو أو  ﴾ َوٓ ُيٌِْدي ِٓ
ٚئِ ًَه

، ههذا ؾهٔام بًهد [13]النر : ﴾َأْو ِٕ

افًهههْٜ افًهههٚبًٜ، أمهههٚ مهههٚ ؿٌهههؾ افًهههٚبًٜ ؾهههُّٔـ ؽهههض افْيهههر ظهههـ ههههذا افتٍههههٔؾ، أمهههٚ 

أن أ ههد ظْههد  واددرشهٜ ـههام ذـههرتؿ ؾههٔام مههـ اخلٚمًههٜ وافًههٚذة، وإٔههٚ ٓ أشههتىٔع

 .ظؼل واثْ ظؼى افًـ افًٚذةر ٕٕف ممُـ يُقن يف إحد

 ٓ.  ادَِل:

 أفٔس ـذفؽ؟  افنٔخ:

 يْتَِقن إػ مدارس أخرى. ادَِل:

 يًْل ٕيٚم حتّل ٓ يُّـ أن تُقن هْٚك يف افًـ ؾقق افًؼة؟ افنٔخ:

 إٓ مـ ـٚن يًْل متخِػ يًْل يف افدر... ادَِل:

 ًٕؿ؟ افنٔخ:

 حًٛ ... :ادَِل

 هٚه هذا افذي طْْتف. افنٔخ:

ًٚ أو بِٔد صقيٜ يٌَك إػ  ادَِل:  شْٜ. 77فِذي هق متخِػ ظَِٔ
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إي فُههـ إذا ـههٚن بِٔههدًا صههقيٜ، يُّههـ يُههقن مههـ افههذئٚب منههتٓك أـثههر.  افنههٔخ:

 هٓٓف

 هٓف ادَِل:

 هٓف مداخِٜ:

 ٓ هههههق ظههههذر أؿههههٌح مههههـ ذٕههههٛ. هٓٓههههف.اؾهههه٘ذًا افههههٌالدة هْههههٚ يًْههههل ظههههذر و افنههههٔخ:

ادَههههقد ؾٖٕهههٚ ٓ أتههههقر إذًا ههههذه افدؿهههٜ يف افتىٌٔهههؼ ٓ بهههد يُهههقن هْهههٚك مهههـ جهههٚوز 

افًههٚذة، افنههٚهد: مههـ افًههـ افًههٚبًٜ بههٛ ظِههُٔؿ مًؼهه ادًههِّغ وٓة إمههقر 

ًٚ فُههؿ دخِههٝ يف افًههْٜ افًههٚبًٜ إٓ وهههل تتحجههٛ احلجههٚب  ًٚ أن ٓ تههدظقا بْتهه حَهه

ُِٔههػ فههٔس حمههدودًا ظْههد افُٚمههؾ، ـههام فههق ـٕٚههٝ بٌِههٝ شههـ افتُِٔههػ، وشههـ افت

افًْٚء إٓ بٚحلٔض، ـام أن شهـ افتُِٔهػ ظْهد افنهٌٚب فهٔس حمهدودًا بًهـ مًهغ، 

وإٕههام بٚدههٚء افههداؾؼ، هُههذا، وإذ إمههر ـههذفؽ وإٔههتؿ أصههحٚب ادههدارس يف تِههؽ 

افهههٌالد افتهههل ابتِٔهههتؿ بٚإلؿٚمهههٜ ؾٔٓهههٚ، ؾهههال بهههقز فُهههؿ أن تًهههّحقا  هههذه افٌْهههٚت بهههٖن 

فًههٌٚحٜ وأن يههرى بًوههٓؿ مههـ بًههض مههٚ فههٔس مههـ افزيْههٜ يًٌِههـ مههـ إفًٌههٜ حههغ ا

افيٚهرة، ظٍقًا مٚ فٔس مـ افزيْٜ افٌٚضْٜ. واوح اجلقاب؟ ًٕؿ، ثؿ هْٚك مالحيهٜ 

أخرى، ٕحـ ٕٖمر افنٌٚب افذي يْزفقن يف افٌحرات فًٌِٚحٜ أو يف افٌحٚر أو يف 

ًٚ وأن  ًٚ ينهههههػ أو يههههههػ ؾٔجهههههٛ أن يُهههههقن ؾوٍٚوههههه ٓ إ هههههٚر أن ٓ يًٌِهههههقا فٌٚشههههه

قجؿ افًقرة وـذفؽ افًْٚء مٚ بقز أن يًٌِـ هذه افٌْىِقٕٚت افتل تًض ظهذ 

ًٚ أو مهٚ صهٚبف ذفههؽ،  ًٚ، وكجهؿ افٍخهذ ادّتِهع حلهاًم، أو افْحٔهؾ بهدٕ أؾخهٚذهـ ظوه

ًٚ  -ظز وجهؾ-هذه إصٔٚء بٛ أن تراظك دـ يريد أن يتَل اهلل  وأن يُهقن شهٚفُ

ًٚ، حتههك فههق ضٌَههٝ افكههاط ادًههتَٔؿ، ؾهه٘ذًا إمههر فههٔس ؾٔههف مهه ٚل فِههسخص إضالؿهه

هههذه إٔههٚ أريههد أن أفٍههٝ ٕيههرـؿ إػ رء هْههٚك يف بًههض إمثههٚل أن فِجههدر نذان، 
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 تًًّقن هذا افُالم؟ نه، أن فِجدر ظٔقن.

 هٓٓف هذي جديدة يٚ صٔخ. مداخِٜ:

ؾٖٕٚ ٓ أظتَد إٔف يُّـ وامن إٔهف ٓ يُّهـ آضهالع ظهذ ههذه افٍتٔهٚت  افنٔخ:

يًههٌحـ يف افٌحههرة ادخهههص  ههـ، ـٔههػ يُّههـ هههذا افوههامن  ادًههِامت وهههـ

إٓ ب٘ؿٚمهههٜ شهههد ذي افَهههرٕغ مهههـ اجلقإهههٛ إربًهههٜ، وههههذا خٔهههٚل يف خٔهههٚل، واوهههح 

 اجلقاب؟

 واوح. ادَِل:

 ؽره أيش ظْدك. افنٔخ:

 يف مًٖفٜ افزواج بٚفُتٚبٔٚت. ادَِل:

 ًٕؿ. افنٔخ:

 يف هذه افٌالد. ادَِل:

 ذا اتك.هؾ هق افًٗال هُ افنٔخ:

 ٓ .... ادَِل:

 ٓ يف أشئِٜ متًَِٜ هبذا إمر. ادَِل:

 إيف تٍوؾ. افنٔخ:

افًٗال إول: افؼوط افتل هبهٚ ٓ يًَْهد، افؼهوط افتهل هبهٚ ٓ يًَْهد  ادَِل:

 افًَد؟

 افؼوط افتل يًَْد.  افنٔخ:

 افؼوط افتل يًَْد هبٚ افًَد ًٕؿ. ادَِل:
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 ب ظرؾٝ افًِٛ.إٔٝ إذا ظرؾٝ اإلبٚ افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

هههههف أمههههٚ إذا ظرؾههههٝ افًههههٌِٔٚت وهههههل ٓ يُّههههـ حكهههههٚ، ؾههههام ظرؾههههٝ  افنههههٔخ:

 اإلبٚبٔٚت. ًٕؿ.

مـ وّـ إصٔٚء يريد رجؾ أن يًَد فف وهق ئًش مهع امهرأة مهـ أههؾ  ادَِل:

 افُتٚب، وبرتُٛ جريّٜ افزٕٚ.

 اهلل أـز. افنٔخ:

، أو يتًهٚضك ادحرمههٚت وؽرههٚ مههـ أو ٓ يهههع. ٓ يههع، أو يتههٖخر ادَِهل:

، ويريد أن يتزوج هبٚ، ؾٓؾ بقز قؾ فف أن -ظز وجؾ-إمقر، ثؿ يتقب إػ اهلل 

يتههههزوج هبههههٚ، وإن ـههههٚن قههههؾ، مههههٚ هههههق افقاجههههٛ ظِٔههههف حتههههك يٌههههٚح فههههف افههههزواج هبههههذه 

 افُتٚبٜٔ؟

 أطْؽ أصٌٝ بُؾٜ افٍَز. افنٔخ:

 هٓف مداخِٜ:

أن يتههزوج  ل: هههؾ بههقز فًِّههِؿ افٔههقمدههٚذا َل تٌههؼ ظْههد شههٗافؽ إو افنههٔخ:

ٍتح فؽ افىريؼ فتٍَز ؿٍزة افٌهّزال وتًهٖل ظهـ ذفهؽ افٍٚشهؼ بٚفُتٚبٜٔ؟ بًد ذفؽ إ

 افذي ـٚن ئًش مع افُٚؾرة هذه ظٔنٜ افه افه صق بتًّقهؿ اخلؾ.

 إخدان... مداخِٜ:

إخدان، إخدان، أي ًٕؿ، بًد ذفؽ يٖ  ذاك افًٗال، فُْْل أطْؽ  افنٔخ:

مهٚ ظرؾهٝ جهقاع ظهذ إذا ي ٓ كتٚج وشتًسيح مـ تقجٔف مثؾ ذاك افًٗال شق

افًٗال افذي ظدفٝ ظْف، إٔهٚ أفٍهٝ افْيهر ؿٌهؾ ـهؾ رء إػ أيهٜ افتهل ههل مرجهع 
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ًٚ يَقفهههقن بٖٕهههف بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج  افًِهههامء ادًهههِّغ افهههذيـ يَقفهههقن، وحَههه

ريههدون إضالؿٓههٚ ومىَِٓهههٚ، بٚفُتٚبٔههٜ، هههؿ ـههام.. دهههٚ يَقفههقن هههذه افُِّههٜ ههههؿ ٓ ي

 وإٕام يًْقن ادًْك اإل ٚيل.

ؿْ ﴿فَقفههف تًههٚػ:  ُُ ٌِِْ ـْ َؿهه
ـَ ُأوُتههقا اْفُِتَههَٚب ِمهه ِذي هه ـَ اف 

َُْٚت ِمهه ، [3]المائرردة ﴾َوادُْْحَههه

وظذ حًٛ مٚ ًّٕع وًِٕؿ، وإٔتؿ يف تِؽ افٌالد أن تًٔنقن ربام تُقن أظِؿ 

ٚك ؾتٚة ـٚؾرة خٚصٜ إذا ـٕٚهٝ بقفْديهٜ ممٚ ًّٕع ٓ.. يهًٛ جدًا جدًا أن تٌَك هْ

أو هقفْديههٜ أن تٌَههك حمهههْٜ أي ظٍٍٔههٜ، ؾهه٘ن ـههٚن ؾٓههذا ٕههٚدر جههدًا جههدًا، وافْههٚدر يف 

مثهههؾ ههههذه احلهههقادث ٓ ؿّٔهههٜ فهههف، بًّْهههك صهههٚب مًهههِؿ يريهههد أن يتهههزوج مهههـ ـتٚبٔهههٜ 

هقفْديههٜ، هههؾ يٌِههٛ ظههذ طْههف إٔههف َل تًههٚذ افرجههٚل مههـ ؿٌههؾ؟ أم يٌِههٛ ظههذ طْههف 

 هذه؟ أجٌٔقين إٔتؿ بًٍِؿ: مٚذا يٌِٛ ظذ افيـ؟ادًٚذة 

 هق إخ ظْده ؾُرة أـثر. ادَِل:

يٌِهٛ ظهذ افيهـ أ هٚ ظهٚذت مهـ ؿٌهؾ يًْهل حهٚٓت ؿِِٔهٜ جهدًا افتهل  ادَِهل:

 يُقن ؾٔٓٚ يًْل ؾٔٓٚ ظٍٍٜٔ.

 نه. افنٔخ:

 ـام ذـرتؿ. ادَِل:

تزوج مـ ـتٚبٜٔر ٕن ر ؾ٘ذًا ٓ بقز فًِِّؿ افٔقم أن ي-بٚرك اهلل ؾٔؽ- افنٔخ:

افًامح بٚفزواج مَٔد بٖن تُقن حمهْٜ، وهذا ٕهٚدر، وافْهٚدر ٓ حُهؿ فهف ـهام ؿِْهٚ 

ًٚ، هذا مـ جٜٓ، ؾ٘ذا وؿًٝ افقاؿًهٜ، وتهزوج ادًهِؿ ـهام يَهع افٔهقم ـثهر وـثهر  نٍٕ

جهههدًا بهههٖ ؿ أخهههذوا ادًهههٖفٜ مىَِهههٜ مهههـ ـهههؾ ؿٔهههد، يًْهههل بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج 

ر افْههٚس ٓ يًِّههقن هههذا افَٔههد ادكههح بههف يف افَههرنن افُههريؿ، بٚفُتٚبٔههٜ، فُههـ أـثهه

 ادًِؿ ٓ بقز فف أن يتزوج بًِّّٜ زإٜٔ، ؾُٔػ يتزوج بُتٚبٜٔ زإٜٔ.
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 اهلل أـز. مداخِٜ:

دهههٚ ـْهههٝ يف شهههـ ٕحهههق افثالثهههغ أو اخلٚمًهههٜ وافثالثهههغ تًرؾهههٝ ظهههذ  افنهههٔخ:

افٍتقحههٚت اإلشههالمٜٔ وههٚبط مههـ وههٌٚط إتههراك افَههدامك افههذيـ أتههٔح  ههؿ بًههٌٛ 

افتههل  أوصههِتٓؿ إػ بههالد افًّْههٚ ؾحههدثْل أ ههؿ دههٚ وصههِقا إػ تِههؽ افههٌالد يًْههل 

ؾتحقهههٚ واشههتقضْقهٚ مههدة مههـ افههزمـ، ثههؿ ؽٌِههقا ظههذ أمههرهؿ ورجًههقا افََٓههرى، 

افنٚهد ظرؾقا ظرؾقا أن مـ ظٚدة تِؽ افٌالد أن افَٚبِٜ، افدايٜ، حْٔام تٖخذ اجلْغ 

ًٚ. مـ افقافدة ؾتْير إن  ـٕٚٝ بْٝ ؾوٝ بُٚر ٚ ب٘صًٌٓٚ شٍِ

 اهلل أـز. مداخِٜ:

 ... مداخِٜ:

دٚذا؟ فُل ٓ يثر منُِٜ حْٔام تٌِغ شـ افزواج، ويتزوجٓهٚ افنهٚب،  افنٔخ:

ؾٔجهههدهٚ أيهههش مٍوقوهههٜ افٌُهههٚرة، ٓ ههههل مهههق ٕ هههٚ تًهههٚذ إخهههدان، وإٕهههام ٕ هههٚ 

صؾ يًْل والل هٗٓء ؾوٝ بُٚر ٚ مـ شٚظٜ شَقضٓٚ مـ بىـ أمٓٚ، إػ هْٚ و

ًههههالً ٕ ههههٚ خٚفىههههٝ افرجههههٚل افْههههٚس إٔههههؽ ٓ جتههههد بُههههرًا هْههههٚ، إمههههٚ ٓ جتههههد بُههههرًا ؾ

بٚحلرام، وإمٚ أن يُقن مـ افْٚدر، وإمٚ أن يُقن مـ افْٚدر افتل ؾوٝ  وظٚذ ؿ

بُٚر هههٚ وؿهههد شهههَىٝ مهههـ بىهههـ أمٓهههٚ،  هههذا ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج افُتٚبٔهههٜ 

متًّهُٜ بهٖخالق متقارثهٜ، صهحٔح أ هٚ مؼهـٜ بهٚهلل ـهام افٔقمر ٕن افُتٚبٜٔ ـٕٚٝ 

ٍٜ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ُٞ َثالَث ـَ َؿُٚفقا إِن  اهلل َ َثٚفِ ِذي َر اف  ٍَ ـَ ْد  ََ ، فُـ يف ظْهدهؿ [11]المائدة ﴾َف

رء مههـ افؼههي يف رء ظْههدهؿ مههـ افٌههرة، هُههذا ـههٕٚقا بٕٚزمْههٜ إوػ، زمههـ 

خرجههههٝ ظههههـ ديْٓههههٚ فًٔههههٝ ؾَههههط يف  اجلٚهِٔههههٜ زمههههـ افًههههرب، وفُههههـ أن أوروبههههٚ

ٚ يف حٔٚ ههٚ، وفههذفؽ، ؾِههق تههزوج ادًههِؿ ٚ ههظَٔههد ٚ بههؾ ويف شههِقـٓٚ بُههؾ مْىَِ

صههدؾٜ بههٚمرأة ٕكههإٜٔ أو هيقديههٜ وـٕٚههٝ يًْههل بُههرًا ٓ بههقز فًِّههِؿ أن يتزوجٓههٚ 
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مع كَؼ هذا افؼط إن ـٚن يُّـ افتحَؼ مْف، وإٔٚ أطـ هذا يُّـ افتحَؼ مْف، 

تحَههؼ مْههفر ٕٕههف ربههام يُههقن مٍوقوههٜ افٌُههٚرة ثههؿ ينههٓد افىٌٔههٛ فُههـ ٓ يُّههـ اف

 بٖ ٚ بٌُر افنٚهد.

أن يتزوج هبٚر دٚذا؟ ٕين  -أيوًٚ -ؾِق ؾروْٚ إٔف تزوج ـتٚبٜٔ بُرًا، ؾال بقز 

ًٚ فٔس ـٕٚمر إول، إمر إول مْهقص يف أيٜ:  ًٚ أشتٌْىف اشتٌْٚض أٓحظ صٔئ

ن: حتهههك ادحههههْٜ يف ههههذا افزمهههٚن ٓ بهههقز ))وادحههههْٚت((، أمهههٚ إٔهههٚ أؿهههقل أ

فًِّههِؿ أن يتزوجٓههٚ إذا ـٕٚههٝ هيقديههٜ أو ٕكههإٜٔر دههٚذا؟ ٕن افْهههٚرى وافٔٓههقد 

 ـنًٛ مـ افنًقب، أو أمٜ مـ إمؿ..

ؾ٘ن ـال ً مـ افٔٓقد وافْهٚرى  ؿ ظٚدا ؿ  ؿ تَٚفٔهدهؿ،  هؿ مهدٕٔتٓؿ،  هؿ  

ادًهههِؿ، بًهههٌٛ احتُٚـهههف هبهههؿ يف ظَهههر ثَهههٚؾتٓؿ، افتهههل اؽهههس هبهههٚ ـثهههر مهههـ افنهههٌٚب 

دورههههؿ، ؾٓهههؿ أظْهههل ههههذا افنهههٌٚب إن ظهههٚدوا إػ بهههالد اإلشهههالم وَل يتهههٖثروا بتِهههؽ 

افًٚدات وافتَٚفٔد ؾٓذا ؾوؾ مـ اهلل ظِٔٓؿ، أمٚ افًْٚء  افهم  ههؿ مهـ افٔٓقديهٚت 

أو افْكإٔٚت ؾحْٔام يٖتقن هبؿ إػ هْٚ إػ بالد اإلشالم جتِهػ ووهًٓؿ افٔهقم 

ـْ ﴿زمههههـ ٕههههزول أيههههٜ افُريّههههٜ: ظههههـ 
ـَ ُأوُتههههقا اْفُِتَههههَٚب ِمهههه ِذي هههه ـَ اف 

َُْٚت ِمهههه َوادُْْحَههههه

ؿْ  ُُ ، ـٔػ ذفؽ؟ تًِّقن مهـ بحثْهٚ افًهٚبؼ حهقل ظهدم جهقاز افًهٍر [3]المائدة  ﴾َؿٌِِْ

إػ بههالد افٍُههر وافْٓههل ظههـ مقاضْههٜ افٍُههر ومًههٚـْتٓؿ واحلُّههٜ مههـ ذفههؽ، ظههذ 

ًٚ أمر افنٚرع  احلُٔؿ مهـ أشهِؿ مهـ ادًهِّغ أن هيهٚجر مهـ افًُس مـ ذفؽ متٚم

بههالد افٍُههر إػ بههالد اإلشههالمر دههٚذا؟ ٕٕههف شههٔتٖؿِؿ بٚفًههٚدات اإلشههالمٜٔ ويْىٌههع 

هبٚ، ؾٔخرج فهٔس ؾَهط يف ؾُهره حٔهٞ: صهٓد أن ٓ إفهف إٓ اهلل، وأن حمّهدًا رشهقل 

ًٚ -اهلل، بههههههؾ ويف شههههههِقـف  ويف أخالؿههههههف وندابههههههف شههههههْٔىٌع بىههههههٚبع ادجتّههههههع  -أيوهههههه

إن ربههؽ »إػ هههذه احلََٔههٜ يف ؿقفههف افًجٔههٛ:  -¢-المل، ؿههد أصههٚر افٌْههل اإلشهه
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إن ربههؽ فًٔجههٛ مههـ أؿههقام »، شفًٔجههٛ مههـ أؿههقام بههرون إػ اجلْههٜ يف افًالشههؾ

هبهذا احلهديٞ إػ  -ظِٔف افهالة وافًهالم-ينر  شبرون إػ اجلْٜ يف افًالشؾ

ؿ ثهههؿ يقزظهههقن اجلهههٔش ادًهههِ يهههديإهى، إػ افٍُهههٚر افهههذيـ يًَهههقن أهى يف 

ظذ أؾراد اجلهٔش، ههذا بٔىِهع فهف رجهؾ ـٌهر يًهتخدمف، أو صهٚب ـهذفؽ، أو امهرأة 

أو ؾتٚة افهخ، ؾٔٗخهذون ـهٖهى إػ بهالد ادًهِّغ، وهْهٚك ـهؾ مهغ يٖخهذ ٕههٌٔف، 

ًٚ وفُـ رؿف بغ ادًِّغ خر مـ حريتهف يف بهالد افٍُهر،  ؾًٔٔش إشر ظٌدًا رؿَٔ

المل ـثهههرًا مهههـ ههههٗٓء افٍُهههٚر افهههذيـ جهههلء هبهههؿ وفهههذفؽ وجهههدٕٚ يف افتهههٚريخ اإلشههه

أهى مٌِِغ يف إصٍٚد ثؿ صٚروا ظٌٔدًا فدى أشٔٚد مًِّغ ٕجد يف هٗٓء مـ 

ي،  أصٌحقا مـ ـٌٚر افتٚبًغ، ومهـ ـٌهٚر ظِهامء ادًهِّغ، ؾّهْٓؿ: احلًهـ افٌَكْه

ًٚ، وهُههذا مههٚ افههذي جًِٓههؿ بًههد أ ن مههْٓؿ أبههق حٍْٔههٜ هههٚفع أبههقه ـههٚن يًْههل مقشههٔ

صههههٚروا ظٌٔههههدًا أن يهههههٌحقا مًههههِّغ أوًٓ، ثههههؿ يهههههرون أشههههٔٚدًا هههههق أ ههههؿ ظٚصههههقا 

اإلشهههالم ؾهههٖظجٌٓؿ احلٔهههٚة اإلشهههالمٜٔ وإخهههالق اإلشهههالمٜٔ وافًَٔهههدة اإلشهههالمٜٔ 

 ،ًٚ ًٚ ؾههههٚٔن افقوههههع إَِههههٛ مههههع إشههههػ افنههههديد متٚمهههه ًٚ وفههههٔس ـرههههه ؾٖشههههِّقا ضقظهههه

ٚن فههههف يف افزمههههٚن إول، ادجتّههههع اإلشههههالمل أن فههههٔس فههههف ذاك افتههههٖثر افههههذي ـهههه

ؾحْٔام تٖ  افزوجٜ افٔٓقديٜ أو افْكإٜٔ وتًٔش يف متّع إشالمل يُّـ جتد 

ر يف طْٓهٚ ظهذ إؿهؾ قمـ افًْٚء ادتزجٚت أـثهر مْٓهٚ، وجتهد مهـ افًٍهؼ وافٍجه

أـثههر ممههٚ ـٕٚههٝ تههرى هْههٚك إذًا، إذًا مههٚ افههذي قِّٓههٚ أن تًْههجؿ مههع اإلشههالم، فههٔس 

يف إشهههالم يف افٍُهههر يف افهههذهـ وإشهههالم مؼهههد ووهههٚئع بهههغ  هْهههٚك إشهههالم مىٌهههؼ،

افٌربٚء وبغ إؾراد وإػ نخره. إذًا ـهٚن مهـ حُّهٜ اإلشهالم حٔهْام أمهر أو رخهص 

أو افْكإٜٔ إدخٚ ٚ يف ضريهؼ يف اإلشهالم بىريهؼ  يٜيف أن يتزوج ادًِؿ بٚفٔٓقد

يههٖذن فًِّههِّٜ َل  -ظههز وجههؾ-افههزواج بٚدًههِؿ، وفههذفؽ مههـ متههٚم احلُّههٜ أن اهلل 

ًٚر ٕن افرجههٚل ؿقامههقن ظههذ افًْههٚء، ؾُههام أن ادًههِؿ  ًٚ أو ٕكههإٔ أن تتههزوج هيقديهه
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مٍروض إٔف ئًش هق وزوجتف يف متّع إشالمل، ـذفؽ افُهٚؾر ادٍهروض ؾٔهف 

إٔههف يًههٔش يف متّههع ـههٚؾر، ؾهه٘ذا تههزوج بًّههِّٜ، مًْٚهههٚ مههع افههزمـ هٚدًههِّٜ رح 

ًٚ -تهههر ـههٚؾرة، وذريتٓههٚ  مههـ متههٚم احلُّههٜ افًههٚبَٜ شههسبك مههـ ضرؾٓههٚ  وهههذا -أيوهه

تربٔههٜ ؽربٔههٜ تربٔههٜ ؽههر إشههالمٜٔ، فههذفؽ ٕجههد هههذه ادنههُِٜ وؿًههٝ يف بههالد أمريُههٚ 

بههههقرة خٚصهههٜ، حٔهههْام يتهههزوج ادًهههِؿ هْهههٚك بٖمرئُهههٜ ويًهههٔش هْهههٚك ؾٔههههٌحقن 

إوٓد مههع افههزمـ هههٚفع اشههّف جههقرج، وهههٚفع اشههّف إٔىقٕٔههقس وو إػ نخههره، 

ٚه. فهههذفؽ ٓ بهههقز فًِّهههِؿ أن يتهههزوج بٚفْكهههإٜٔر فًهههٌٌغ اثْهههغ: وأبهههقه مًهههِؿ، هههه

افًٌٛ إول: أن ادحهْٚت مٍَقدات ـام ذحْٚ. وافًٌٛ افثهٚين: أ هٚ شهسع 

أوٓدهههههٚ ظههههذ ادههههْٟٓ افٌههههرع. وٓ يًههههتىٔع افرجههههؾ أن يوههههع دأبههههف ودأب تربٔههههٜ 

 افؽ. هٓف.إوٓد ظذ افىريَٜ اإلشالمٜٔ، إذا ظرؾٝ هذا أطـ تٖخذ جقاب شٗ

 جزاك اهلل خر. ادَِل:

 ( 00: 00: 43/ 523) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

بًههؿ اهلل افههرمحـ افههرحٔؿ، وافهههالة وافًههالم ظههذ مقٕٓههٚ رشههقل اهلل،  ادَِههل:

وظهههذ نفهههف وصهههحٌف تًهههِٔاًم ـثهههرًا. يف َٕىهههٜ بٚفًْهههٌٜ حلُهههؿ اإلؿٚمهههٜ فًِّهههِّغ يف 

دًههههِّغ يف هقفْههههدا مههههـ اتِههههػ بههههالد افٌههههرب، ٕريههههد أن َٕههههقل فههههؽ بههههٖن ظههههدد ا

اجلًْٔٚت مكهيغ ومٌٚربهٜ وأتهراك ... وإٔدؤًٕهٔغ ؿرابهٜ مِٔهقن ًٕهّٜ. ووجهقد 

خقة افدظٚة هْٚك فِحٍٚظ ظذ هٗٓء وصٕٔٚتٓؿ ممٚ جىهط فهف إظهداء. بًض اإل

وا ظٌهٚرة ظهـ ظهامل يف ادههٕٚع، وبًهض ضهالب افًِهؿ، وافتحهؼ ؤؾًٚمٜ افْٚس جٚ

ٚك بًهدمٚ ظرؾهقا اخلىهر افهذي قهدق به٘خقا ؿ هْهٚك، مهـ بًض إخقة افدظٚة هْه

ههه افًهههامل، ؾًهههٚرظقا يف تَهههقيؿ ادْهههٚهٟ افتهههل تُ  م فسضٍهههٚل يف ادهههدارس، وإفَهههٚء د  ََ

دروس وخىههههٛ اجلًّههههٜ فههههًٌض ادراـههههز اإلشههههالمل، ؾٓههههؾ هههههذا ـههههذفؽ ٕههههراه مههههـ 

هه ؽٚت افتههل تُ ادًههق   مههٚ غ فسخههقة افٌَههٚء هْههٚك؟ مههع افًِههؿ أن بًوههٓؿ ؿههد هههٚجر، ق  ًَ

أؿهههقل ؿهههد ههههٚجر ؿهههد ذههههٛ إػ ههههذه افهههٌالد مهههـ أجهههؾ افًّهههؾ، يف بدايهههٜ افًهههتْٔٚت، 

مِٔههقن. ؾًْٔههل هههؾ مههـ  70إػ  75ومّههقع ادًههِّغ يف أوروبههٚ ؿههد يههساوح مههـ 

 ارج يف هذه افَؤٜ؟

 أطـ أن جقاب مثؾ هذا افًٗال شٌؼ ذـره أمس. افنٔخ:

 ًٕؿ. ادَِل:

ؾ ظدم جقاز إؿٚمٜ ادًِّغ يف بهالد حْٔام ؿِٝ بًد أن بْٔٝ أن إص افنٔخ:

افٍُر فسشٌٚب وإحٚديٞ افتل ذـر ٚ أمس، وفًؾ ظذ ذـر مـ ذفؽ، ؾذـرت 
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اشههههتثًْٚء وهههههق إذا ـههههٚن هْههههٚك ضٚئٍههههٜ مههههـ أهههههؾ افًِههههؿ وادًرؾههههٜ بٖحُههههٚم افؼههههيًٜ، 

ويَقمههههقن بتقجٔههههف هههههٗٓء ادًههههِّغ وادحٚؾيههههٜ ظههههذ ظَٚئههههدهؿ، وظههههذ أحُههههٚم 

 جقز وإٓ ؾال، هذا ـٚن يف إمس.ذيًتٓؿ وأخالؿٓؿ، ؾٔ

 ( 00: 30: 48/ 523) اهلدى والنور / 

 

 باب ميُ

اإلؿٚمههٜ يف بههالد افٍُههر، شههٗال ظههـ هههذا إمههر وزيههٚدة ظِٔههف ظههـ افْههٚس  مداخِههٜ:

إمرئُغ ادًِّغ افذيـ هؿ يف إصؾ أمرئُغ ومًِّغ، هؾ بهٛ ظِهٔٓؿ 

 مـ هْٚك؟ ةا جر

ـْ َأْرُض اهلل ِ ﴿، يف هٗٓء ؿٚل اهلل تًٚػ: يف ذفؽ وهؾ مـ صؽة  افنٔخ: ُُه َأََلْ َت

ٚ َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ، فُهـ ؿٌهؾ شهٗافؽ إخهر افنهىر إول مْهف مهٚ [91]النسرا  ﴾َواِش

 أدري إٔٝ ثٚبٝ ظذ شٗافف ؾْجٔٛ ظْف.

 أـقن صٚـر ... مداخِٜ:

ًٚ  افنههٔخ: مههـ اجلههقاب إٔههٚ يف اظتَههٚدي أن افنههىر إول مههـ افًههٗال يٍٓههؿ وههّْ

ظـ افنىر افثٚين مْف، فُـ فًِف مـ إؾوؾ بٔهٚن مهٚ جهٚء يف افًهْٜ مهـ إحٚديهٞ 

هه  ر ادًههِؿ مههـ أن يًههتقضـ بههالد افٍُههر،، هْههٚك يف ظِههؿ افٍَههف ذ  افهههحٔحٜ افتههل ُكَ

وإصقل ؿٔٚس يًهّك بٚفَٔهٚس إوفهقي، إذا ـهٚن أههؾ افٌِهد وٓدة ووراثهٜ إذا مهٚ 

إػ بهالد اإلشهالم ؾّهـ بهٚب أوػ مهـ ـهٚن ظهذ  أشِّقا وجٛ ظِهٔٓؿ أن هيهٚجروا

افًُس مـ ذفؽ، وفد يف بالد اإلشهالم وٕنهٖ وتربهك إٔهف ٓ بهقز فهف أن يًهٚؾر وٓ 
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أؿقل أن هيٚجر إػ بالد افٍُر،هذا مـ بٚب أوػ، فُـ مع ذفهؽ أؿهقل إحٚديهٞ 

 جٚءت تسى فتْٓك ادًِؿ مـ أن يًٚؾر إػ بالد افٍُر، ؾّـ ذفؽ احلديٞ افذي

مهههـ جهههٚمع »إٔهههف ؿهههٚل بهههٖوجز ظٌهههٚرة:  ¢رواه اإلمهههٚم أبهههق داود يف شهههْْف ظهههـ افٌْهههل 

وادجٚمًههٜ هْههٚ ادَهههقد ادخٚفىههٜ، أي: ادًههٚـْٜ، وجههٚءت   شادؼههك ؾٓههق مثِههف

أحٚديٞ أخرى تٗـد هذا ادًْك يف أووح ظٌٚرة، ؾَٔهقل ظِٔهف افههالة وافًهالم: 

ظههـ إٔههف بههٛ ظههذ ادًههِؿ أن ، هههذا ـْٚيههٜ شادًههِؿ وادؼههك ٓ تههساءى ٕٚر ههٚ»

يُهههقن مًههههُْف بًٔههههدًا ظههههـ مًههههُـ ادؼههههكر ٕن افًههههرب مههههـ ظههههٚد ؿ أ ههههؿ ـههههٕٚقا 

يقؿههدون افْههٚر أمههٚم دورهههؿ، وأمههٚم خٔههٚمٓؿ، ؾٔههساءى افْههٚر فَِههٚدم مههـ بًٔههد، ؾُههٖن 

اشهههتىًٝ ظهههـ أن يهههرى ٕهههٚرك  افًهههالم يَهههقل فًِّهههِؿ ابًهههد ابًهههد مهههٚ افرشهههقل ظِٔهههف

 افُٚؾر ادؼك.

ًٚ حديٞ ثٚفٞ وهق ؿقفف ويٗـد هذا أ إٔٚ بريء مـ ـؾ مًِؿ يَهٔؿ بهغ »: ¢يو

، هذه ٕهقص واوحٜ جدًا أ ٚ تٗـد إٔف ٓ بهقز فًِّهِؿ أن شطٓراين ادؼـغ

يًُـ بغ طٓهراين ادؼهـغ، واحلُّهٜ مهـ ذفهؽ واوهحٜ جهدًا فهٔس مهـ افْٚحٔهٜ 

ْهههقص افَِْٔههٜ، ٌٔههٜر ٕن هههذا أمههر ثههٕٚقي بٚفًْههٌٜ فِيادْىَٔههٜ أو افًَِٔههٜ أو افتجر

ؾْٓٚك بًض إحٚديٞ افتل يُّهـ أن يًتّهد ظِٔٓهٚ ٕخهذ جهقاب شهٗال ؿهد يتٌهٚدر 

فًٌض إذهٚن حْٔام يًًّقن تِؽ إحٚديٞ، مٚ هق افن، مٚ هل افٌٚيٜ، مٚ ههل 

 احلُّٜ مـ  ل افرشقل ظِٔف افًالم مـ ادًِؿ مـ اٚفىٜ ادؼك؟

ذا افتًهههٚؤل، إول ؿقفهههف هْهههٚك حهههديثٚن مهههـ ادْٚشهههٛ ذـر هههٚ ـجهههقاب ظهههـ هههه

مثؾ اجلِٔس افهٚفح ـّثؾ بٚئع ادًؽ إمٚ أن قذيؽ وإمٚ أن تنسي مْف، »: ¢

وإمههٚ أن تنههؿ مْههف رائحههٜ ضٌٔههٜ، ومثههؾ اجلِههٔس افًههقء ـّثههؾ احلههداد إمههٚ أن قههرق 

ييهب مهثالً بهٚدجِس  ¢، ههذا رشهقل اهلل شثٔٚبؽ وإمٚ أن تنؿ مْهف رائحهٜ ـرهيهٜ
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ًٚ  ادهههٌر، مِههس مهههٌر جتِههس مههع إًٕههٚن واحههد ؾههرد ؾَٔههقل فههؽ إن ـههٚن صههٚحل

ًٚ ؾُٚحلههداد إمههٚ أن قههرق ثٔٚبههؽ وإمههٚ أن  ؾّثِههف ـّثههؾ بههٚئع ادًههؽ، أو ـههٚن ضٚحلهه

 تنؿ مْف رائحٜ ـرهيٜ.

ًٚ يزيههده تٖـٔههد وهههق مههٚ  احلههديٞ افثههٚين افههذي يٗـههد احلههديٞ إول وافقاؿههع أيوهه

ًٚ يف افهههحٔح ظههـ ا إٔههف ؿههٚل: ؿتههؾ  ¢فٌْههل رواه اإلمههٚم مًههِؿ وربههام افٌخههٚري أيوهه

 ًٜ ًٚ ثهههؿ أراد أن يتهههقب، ؾًهههٖل ظهههـ أظِهههؿ أههههؾ  رجهههؾ ممهههـ ؿهههٌُِؿ تًهههً وتًهههًغ ًٍٕههه

ًٚ ؾٓهؾ يل مهـ  ل  إرض ؾدُ  ظذ راهٛ ؾٖتٚه وؿٚل فهف: إٔهٚ ؿتِهٝ تًهًٜ وتًهًغ ًٍٕه

ًٚ وتًٖل هؾ فؽ مـ تقبهٜ ٓ تقبهٜ فهؽ، ؾٖـّهؾ  تقبٜ؟ ؿٚل: ؿتِٝ تًًٜ وتًًغ ًٍٕ

ظذ راهٛ أي  ل  ظذ ظَٚل، هق مـ ؿٌؾ دُ  ل  ل يًٖل حتك دُ بف ظدد ادٚئٜ، ثؿ َل يز

متًٌد جٚهؾ، ؾٖؾتٚه بجِٓف ؾُٕٚهٝ ظٚؿٌهٜ أمهره أن أحلَهف بٚفًهٚبَغ مهـ افَهتذ، يف 

ظذ ظَٚل ؾجٚءه وؿٚل فف إٔٚ ؿتِٝ مٚئٜ ٍٕس بٌر حؼ ؾٓهؾ يل مهـ  ل  ادرة افثٕٜٚٔ دُ 

ض شهههقء، هْهههٚ افنهههٚهد، تقبهههٜ؟ ؿهههٚل: ومهههـ قهههقل بْٔهههؽ وبهههغ افتقبهههٜ، وفُْهههؽ بهههٖر

بٖرض شقء ؾٚخرج مْٓٚ إػ افَريٜ افٍالٕٜٔ افهٚفح أهِٓٚ، ؾٕٚىِؼ إفٔٓؿ إػ متهٚم 

 احلديٞ... وهق مًروي إن صٚء اهلل.

افنٚهد أن هذا افرجؾ افًَٚل متٍَف بٍَهف ههذا احلهديٞ أو ههذه إحٚديهٞ وههذا 

ّْهع أن يُهقن ههذا ٓ يّْع أن هذه إحٚديٞ حدثْٚ هبهٚ افرشهقل ظِٔهف افًهالم، ٓ ي

ًٚ ـهههٕٚقا يًهههتَقن مهههـ منهههُٚة  مهههـ ؾَهههف إٌٕٔهههٚء مهههـ ؿٌِهههف ظِٔهههف افًهههالم ٕ هههؿ  ًٔههه

واحههدة، ؾهه٘ذًا هههذا افًههَٚل ؾٓههؿ هههذه احلََٔههٜ أن اجلههق ادقبههقء ؿههد يًههدي افنههخص 

افهٚفح ؾٔام إذا خٚفىف، وههذا مثهؾ مهـ افْهقاحل ادٚديهٜ ادروهٜٔ، إمهراض افتهل 

ؿهد ووهع  ¢افهحل ادًروي افٔقم، وافرشهقل  تتًدى وفذفؽ ؾجٚء هْٚ احلجر

إذا وؿهع افىهٚظقن بهٖرض وإٔهتؿ ؾٔٓهٚ ؾهال  رجهقا »ؿٚظدتف يف احلديٞ ادًهروي: 
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 وهُذا. شمْٓٚ، وإذا وؿع افىٚظقن يف أرض فًتؿ ؾٔٓٚ ؾال تدخِقا إفٔٓٚ

حْٔام حرم ظذ ادًِّغ أن يًتقضْقا بالد افٍُر إٕام ههق  ¢إذًا: رشقل اهلل 

ظَٔههد ؿ، ظههذ ظٌههٚد ؿ ظههذ شههِقـٓؿ، ؾِٓههذا أوجههٛ فههٔس ظههذ  حمٚؾيههٜ ظههذ

ًٚ، وربام ؿِهام تًروهٝ فهف حٔهْام ٕهتُِؿ ظهـ مثهؾ  ادؼـغ، هذا أمر مٓؿ جدًا أيو

أو افنٚرع احلُٔؿ فٔس ؾَط أوجٛ ظذ ادؼـغ إذا  ¢هذه ادًٖفٜ، افرشقل 

ٚجروا مههـ أشههِّقا أن هيههٚجروا إػ بههالد اإلشههالم، بههؾ أوجههٛ ظههذ إظههراب أن هيهه

ًٚ مراظهههٚة ٍٕهههس ادًْهههكر ٕن افرشهههقل ظِٔهههف  بهههداو ؿ إػ حيههههؿ، ههههذا ؾٔهههف أيوههه

، ؾههه٘ذا ظهههٚش إظهههراع بًهههد أن شمهههـ بهههدا جٍهههٚ»افًهههالم يَهههقل يف بًهههض إحٚديهههٞ: 

تَِههـ افتقحٔههد وتًِههؿ مههٚ بههٛ ظِٔههف فتهههحٔح إيامٕههف وإشههالمف، ثههؿ ظههٚد إػ بٚديتههف 

 ¢ضًٌٜٔ إظهراب، ؾه٘ذا ـهٚن افرشهقل وظٚش ؾٔٓٚ ؾَد يتٖثر بٚجلٍٚء افذي هق مـ 

ًٚ وههق أ هؿ  حض إظراب أوًٓ ظذ أن يًقدا حيًا، ثؿ ربط بهذفؽ حُهاًم ذظٔه

فهههٔس  هههؿ حهههؼ يف ادٌهههٕٚؿ افتهههل يٌّْٓهههٚ ادًهههِّقن بًهههٌٛ مَٚتِهههٜ افٍُهههٚر، ؾهههٖوػ 

وأوػ وأوػ أن يقجٛ ظذ ادًِّغ أن يِزمقا ديٚرهؿ وأن ٓ يْتَِهقا إػ بهالد 

ؼهههك وافوهههالل، وبخٚصهههٜ يف ههههذه إيهههٚمر ُٕٕهههؿ تًِّهههقن بهههٖن افٔٓهههقد افٍُهههر واف

وافْهههٚرى وإن ـههٕٚقا وههٚفغ بًههٌٛ إحههراؾٓؿ أوًٓ ظههـ افتقحٔههد افههذي بٌِٓههؿ ظههـ 

ؾٓههؿ مههع ذفههؽ ـههٕٚقا ظههذ رء مههـ افًههِقك  ¢إٌٔٔههٚئٓؿ، ثههؿ بًههٌٛ ـٍههرهؿ بٌْْٔههٚ 

 ًٚ مْف ؾٓهق يًِهؿ أن احلًـ وإخالق افىٌٜٔ.. إػ نخره، ومـ ـٚن يف شْل أو ؿريٌ

ًٕههههٚء افْهههههٚرى يف بههههالد اإلشههههالم ـههههـ يتحجههههٌـ بحجههههٚب أحًههههـ مههههـ ـثههههر مههههـ 

ادًههِامت افٔههقم، ومًْههك هههذا افُههالم أن أهههؾ افُتههٚب مههٚ ـههٚن إتؼهه ؾههٔٓؿ افًٍههؼ 

وافٍجقر واخلالظٜ، إٓتنٚر افذي أخذ ينُق مْف افًَالء إن ـٚن ؾٔٓؿ ظَالء مـ 

بههههقز فًِّههههِؿ أن يًههههرض ًٍٕههههف  ههههذا هههههٗٓء افٍُههههٚر يف بالدهههههؿ، ؾِههههذفؽ ـٔههههػ 

ًٚ ظـ  ادجتّع ادقبقء بٚفتًٍخ اخلَِل وافتحِؾ اخلَِل هذا، هذا مٚ ظْدي جقاب
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 ذاك افًٗال.

هههذه إحٚديههٞ هْههٚك مههـ يٗو ههٚ بههٖن هههذه إحٚديههٞ ـِٓههٚ ٕههقع مههـ  مداخِههٜ:

فًِِّّغ أن  ¢إمر بٚ جرة إػ ادديْٜ ادْقرة، وا جرة ـٕٚٝ أمر مـ افٌْل 

ٚجروا إػ ادديْههههٜ، ؾٚفههههذيـ مههههٚ هههههٚجروا ـههههٕٚقا ؿههههد اؿسؾههههقا هههههذا اإلثههههؿ، ؾٓههههذه هيهههه

إحٚديٞ إٕام تًْل هجرة ادًِؿ إػ دار اإلشالم حْٔام يُقن فًِِّّغ إيهامن 

ٓ هجهههرة بًههههد  »ًٍٕهههف دههههٚ ؾتحهههٝ مُهههٜ ؿههههٚل:   ¢يهههٖمرهؿ بهههٚ جرة إفٔههههف، وافٌْهههل 

س افهذيـ ههؿ يف ديهٚر افؼهك ، ؾٖوؿػ ههذه ا جهرة، يًْهل مهٚ ضِهٛ مهـ افْهٚشافٍتح

إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ يَههٔؿ »أن يٖتقٕههفر ٕٕههف ؿههٚل ٓ هجههرة بًههد افٍههتح، وحههديٞ: 

ـْ ﴿مههرادي فميههٜ  شبههغ طٓههراين ادؼههـغ
ْؿ ِمهه هه ُُ ٚ َف ههَٚجُروا َمهه ـَ نَمُْههقا َوََلْ هُيَ ِذي هه َواف 

 
ٍ
ء ـْ َرْ

ْؿ ِمههه ِٓ تِ  هههؿ حهههؼ  يًْهههل: فهههٔس شإٔهههٚ بهههريء»، ؾٓهههذا مًْهههك: [13]األنفرررا  ﴾َوَٓيههه

ادقاضْههٜ يف ادديْههٜ ادْههقرة يف افدوفههٜ ادًههِّٜ، فههذفؽ هههق بههريء مههـ دمههٚئٓؿ إن 

حههههِٝ حهههرب بٔهههْٓؿ وبْٔهههف وأتهههقا مهههع ادؼهههـغ أو إذا أؽهههٚر ظهههذ ؿهههقم مؼهههـغ 

وـهههٕٚقا مهههْٓؿ وؿتهههؾ مهههْٓؿ، وذفهههؽ ٕ هههؿ مهههٚ ههههٚجروا، أمهههٚ يف بًهههض إحٚديهههٞ أن 

ومههٚ أديههـ ادًههِّغ ظههذ ؿههتِٓؿ، بًههض ادًههِّغ أتههقا ادؼههـغ يف بههدر ؾَتِههقا 

ؾٔهف  شإٔٚ بريء مـ ـؾ مًهِؿ أؿهٚم بهغ طٓهراين ادؼهـغ»ويف ٍٕس هذا احلديٞ: 

تُِّٜ بدايتف و ٚيتف، إٔٚ ٓ أذـره بهٚفْص، فُهـ مٗادههٚ أن ادًهِّغ أؽهٚروا ظهذ 

ذيـ مهع ادؼهـغ شهجدوا حتهك ؿقم مؼـغ وـٚن ؾهٔٓؿ مًهِّقن، ؾٚدًهِّغ افه

 إػ أ هههؿ مًهههِّقن، ؾهههٖهع ؾهههٔٓؿ افَتهههؾ ؾٚدًهههِّقن صهههُقا يف غادًهههِّ يٌْٓهههقا

إٔههٚ بههريء مههـ ـههؾ مًههِؿ يَههٔؿ بههغ طٓههراين »: ¢ذفههؽ ـٔههػ ؿتِههقا إخههقا ؿ، ؾَههٚل 

ؾٓههذه إحٚديههٞ إذا ؾنههت بٖ ههٚ ـٕٚههٝ أمههر بههٚ جرة وا جههرة إػ دار  شادؼههـغ

حتهك افٌْهل اإلشالم، وا جرة مؼوضٜ بقجهقد إمهٚم ودوفهٜ مًهِّٜ تهٖمر بهٚ جرة، 

إتٓههههك هههههذا إمههههر، ؾٓههههؾ هههههذا افتٖويههههؾ  ههههذه  شٓ هجههههرة بًههههد افٍههههتح»دههههٚ ؿههههٚل:  ¢
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 ؟ممُـوإحٚديٞ مًتًٚغ 

 إٔٚ أظتَد ـام يَٚل وٓ مٗاخذة: فَد أبًدت افْجًٜ. افنٔخ:

مٚ أدري إٔٝ تنًر مًل إْٔٚ تىرؿْٚ فِجقاب ظـ شٗافؽ ذي افنَغ، أحهد ٚ 

ق ٚ، وأخر يتًِؼ ٓ أؿقل هبجرة ادًهِؿ إػ يتًِؼ بٚ جرة افتل أن تدٕدن ح

بههالد افُههٚؾر، وإٕههام بًههٍره إػ بههالد افٍُههر، ؾٖٕههٚ أراك أن إٔههٝ تدٕههدن فههٔس ؾَههط 

بهٖن هيهٚجر مهـ بِهد افٍُهر إػ بهالد ادًهِؿ حقل احلديٞ أو إحٚديٞ افتهل تهٖمر 

ًٚ، إٔههههٝ تدٕههههدن حههههقل هههههذه اف َْىههههٜ اإلشههههالم، بههههؾ وأيههههٜ افتههههل إٔههههٚ أذت إفٔٓههههٚ نٍٕهههه

ًٚ ظههذ هههذه افدٕدٕههٜ إٔههٚ أؿههقل: أظجٌْههل مْههؽ حٔههْام ؿِههٝ أن بًههض  بٚفههذات، وجقابهه

افْٚس يتٖوفقن هذه افْهقص هبذا افتٖويؾ، فُْهل خنهٔٝ إٔهؽ ؿهد ٓ تًْهل بٍِيهٜ 

افتٖويهههههؾ ادًْهههههك آصهههههىالحل فهههههفر ٕن افتٖويهههههؾ فٌهههههٜ ؿهههههد يهههههٖ  بًّْهههههك افتًٍهههههر، 

ه اخلنهٜٔ بهدت يل أخهرًا حٔهْام ؾخنٔٝ أن تًْل بُِّٜ افتٖويؾ هق افتًٍهر، وههذ

اشتًِّٝ فٍيٜ افتًٍر، ؾٖطْهؽ إذًا ٓ تًْهل افتٖويهؾ بًّْهك افتٖويهؾ آصهىالحل 

 وإٕام افتٖويؾ بًّْك افتًٍر.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ إٔهف ؿهٚل:  ¢افرشقل  افنٔخ: ، ههؾ ههذا شٓ هجهرة بًهد افٍهتح»ـام ذـرت متٚم

 افْص ؾٔام تًِؿ هق ظٚم أم خٚص؟

  مٚذا؟ظٚم يف مداخِٜ:

ًٚ إػ أي بِهد إشهالمل مهـ أي بِهد ـهٚؾر أم ٓ هجهرة  افنٔخ: يًْل ٓ هجرة مىَِ

 ؾَط إػ ادديْٜ؟

هههق هههذا افًههٗال، هههؾ ٓ هجههرة تًْههل ٓ هجههرة إػ ادديْههٜ ادْههقرة أم  مداخِههٜ:
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إٔههههف ٓ هجههههرة مًْٚهههههٚ ٓ وجههههقب فِٓجههههرة إػ ديههههٚر ادًههههِّغ، وإٕههههام ـههههٚن إمههههر 

 ِّغ، إٕام هق أمر فِٓجرة.بٚدجلء إػ ديٚر ادً

إٔههٚ مههٚ ؾّٓههٝ أن هههذا ـههٚن شههٗآً، إٔههٚ ؾّٓههٝ أن هههذا ـههٚن تًٍههرًا فتِههؽ  افنههٔخ:

افْهقص ومحؾ  ٚ ظذ ا جرة افتل ـٕٚٝ مـ ؿٌؾ واجٌٜ ثؿ أصٌحٝ مًْقخٜ 

ٓ هجههههرة بًههههد افٍههههتح وفُههههـ جٓههههٚد ؤٕههههٜ، وإذا اشههههتٍْر ؿ »بَقفههههف ظِٔههههف افًههههالم: 

، ومهٚ ؾّٓهٝ إٔهؽ وجٓهٝ شهٗآً ههذا افًهٗال افهذي هُذا ؾّٓٝ ـالمؽ شؾٍٕٚروا

ههههؾ يًْهههل ٓ هجهههرة  شٓ هجهههرة بًهههد افٍهههتح»إٔهههٚ وجٓتهههف إفٔهههؽ، ؿقفهههف ظِٔهههف افًهههالم: 

ًٚ أم هههق يًْههل ٓ هجههرة إػ ادديْههٜر ٕن اهلل ظههز وجههؾ ٕكهه ٌٕٔههف وأظههز جْههده  مىَِهه

ومُهههـ فديْهههف يف ادديْهههٜ بًهههد ذفهههؽ َل يُهههـ هْهههٚك حٚجهههٜ بًهههد أن متُهههـ اإلشهههالم 

 دًِّقن يف بِدهؿ وؿٚمٝ دوفتٓؿ.وا

ًٚ ظذ هذا افًٗال، احلديٞ بٚرك اهلل ؾٔؽ  شٓ هجرة بًد افٍتح» ؾٖٕٚ أؿقل جقاب

ًٚ أي هههق ٓ يٍْهههل اشههتّراريٜ ا جهههرة مههـ بهههالد افٍُههر إػ بهههالد اإلشهههالم،  فههٔس ظٚمههه

وإٕام هق يًْل ٓ هجرة بًد ؾهتح مُهٜ إػ ادديْهٜر ٕن افرشهقل ظِٔهف افًهالم ـهٚن 

ىهط بهٖمر مهـ اهلل ظهز وجهؾ أن يتجّهع ادًهِّقن وأن يتُتِهقا يف دار ادديْهٜ ؿد خ

فتَهههقم دوفهههتٓؿ، وفٔتجًّهههقا دحٚربهههٜ افٍُهههٚر يف مُهههٜ افهههذيـ اشتوهههًٍقا ادهههٗمْغ 

بقهؿ، ؾِام ٕك اهلل ظز وجؾ ٌٕٔهف وأظهز جْهده وؾهتح مُهٜ، ؿهٚل: ٓ هجهرة بًهد ذ  وظَ 

 وا.افٍتح، وفُْف جٓٚد ؤٕٜ، وإذا اشتٍْرتؿ ؾٍٕٚر

هه ذَ وفههذفؽ أُ  ًٚ ظههـ بًوههٓؿ مًْههك ذفههؽ ادهههر إػ أر هْههٚ بَٚظههدة ـ  ن مههٚ َِٕتههف نٍٕهه

ـْ َأْرُض اهلل ِ ﴿ًٕههههخ ٕهههههقص ـثههههرة وـثههههرة جههههدًا أو ههههٚ أيههههٜ افتههههل تَههههقل:  هههه ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ، ؾٖريهد أن أذـهر أن افًْهخ إٕهام يههٚر إفٔهف حٔهْام [91]النسرا  ﴾َواِش

ًٚ متْٚؾٔٚن ـؾ افتْٚيف ـؾ افتْٚؾر ٓ يُّـ افتقؾٔؼ  يتًٚرض ٕهٚن صحٔحٚن تًٚرو
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بْٔٓام بقجف مـ وجقه افتقؾٔؼ ادًروؾٜ ظْهد افًِهامء، وافتهل أوصهِٓٚ بًوهٓؿ إػ 

أـثههر مههـ مٚئههٜ وجههف، ؾحٔههْام ٓ يُّههـ اجلّههع بههغ افقجههف إول وافثههٚين وافثٚفههٞ.. 

 فًُس.إػ نخره، حْٔئذ يَٚل: هذا ٕٚشخ وهذا مًْقخ، أو ا

يًري ادتَدم مـ ادتٖخر، ؾٚفًْخ ٓ يهٚر أن  قوهذا ؾٔف ذط مٓؿ جدًا، وه

ًٚ وٓ  إفٔف إٓ بًد أن تًد ـؾ افىهرق فِجّهع بهغ افْههقص، وهْهٚ ٓ ضورة إضالؿه

حٚجٜ.. فٔس ؾَط افيهورة، ٓ حٚجهٜ فِههرورة إػ ادظهٚء ًٕهخ أيهٜ ؾوهالً ظهـ 

ًٚ مههـ أن افنهه ٚرع احلُههٔؿ حههض إظههراب أن هيههٚجروا إحٚديههٞ افتههل ذـرٕٚهههٚ نٍٕهه

 مـ بٚديتٓؿ إػ حٚض ؿ فُٔقن  ؿ مٚ فًِِّّغ ظٚمٜ مـ افٌْٚئؿ.

ًٕخ هذه افْهقص مهع إمُهٚن اجلّهع بهٚدًْك افهذي ًٕرؾهف ظهـ افًِهامء ؿٚضٌهٜ 

أي: ٓ هجهرة إػ ادديْهٜ، ههذا افهذي  شٓ هجرة بًد افٍتح»يف تًٍرهؿ حلديٞ: 

افٍُهر إػ بهالد اإلشههالم ؾٌٚهبهٚ مٍتهقح، ومهٚض إػ يههقم  رؾهع، أمهٚ ا جهرة مههـ بهالد

ًٚ ظهههـ شهههِػ، ـهههام أ هههؿ يَقفهههقن  افَٔٚمهههٜ، وههههذا مهههذـقر يف افًَٚئهههد ادتقارثهههٜ خٍِههه

اجلٓهههٚد مهههٚض إػ يهههقم افَٔٚمهههٜ، ـهههذفؽ يَقفهههقن ا جهههرة مٚوهههٜٔ إػ يهههقم افَٔٚمهههٜ، 

ًٚ هبهههذا اخلههههقص فُهههـ أن ٓ أشتحيهههه ومهههٚ أدري إذا ـهههٚ ن وفًهههؾ هْهههٚك حهههديث

 بًض إخقإْٚ يذـر هذا.

 .. مٚ زافٝ ا جرة ومٚ زال اجلٓٚد.. مداخِٜ:

هذا هق، فُـ هذا افُالم بٚرك اهلل ؾٔؽ ـِف يف ا جهرة مهـ بهالد افٍُهر  افنٔخ:

ًٚ هههذا، وإٕههام ادًْههقخ ا جههرة ؾَههط إػ  إػ بههالد اإلشههالم، ًْٕههل إٔههف فههٔس مًْههقخ

ديْهههٜ إػ مُهههٜ، ٓ أحهههد يَهههقل فهههف ادديْههٜ بًّْهههك فهههق أن مًهههِاًم ههههٚجر افٔهههقم مههـ اد

دههٚذا خٚفٍههٝ؟ ٓ، ؾوههالً هههٚجر مههـ بِههد نخههر إػ مُههٜ دون ادديْههٜ، ٓ أحههد يُْههر 

ًٚ، ؾههٚ جرة إذًا مٚوههٜٔ إػ يههقم افَٔٚمههٜ مههـ بههالد افٍُههر إػ بههالد  هههذا افقههء إضالؿهه
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اإلشههالم، فُهههـ ٕحهههـ مقوهههقظْٚ ا هههٚم يف احلََٔهههٜ افهههذي يتًِهههؼ بٚدًهههِّغ افهههذيـ 

ًٚ ههذه ٓ ابتِقا بٚ فًٍر مـ بالدهؿ إػ بالد افٍُر، ؾٓذه افْههقص افتهل ذـر هٚ نٍٕه

يُّههـ تٖويِٓههٚ بههٚدًْك آصههىالحل، وٓ أظْههل تًٍههرهٚ، ٓ بههقز تٖويِٓههٚ بٖ ههٚ 

ٓ هجههرة بًههد »أصههٌحٝ مًْههقخٜر ٕن هههذه فههٔس  ههٚ ظالؿههٜ بَقفههف ظِٔههف افًههالم: 

ًٚ  شافٍههتح ن هْههٚك يف افٍَههف إ، وؿِْههٚ فههٔس  ههٚ ظالؿههٜ، هههذه ظُههس تِههؽ ـههام ؿههدمْٚ نٍٕهه

، ؾَِْههٚ إذا ـههٚن افنهٚرع احلُههٔؿ أمههر مههـ يؿٔههٚس يًههّك بٚفَٔهٚس إوفههق لاإلشهالم

ـههٚن مَههٔاًم يف بههالد افٍُههر وؿههد هههداه اهلل إػ اإلشههالم أن هيههٚجر إػ بِههد اإلشههالم، 

ًٚ ظههـ جههد ويًههٔش يف بِههد إشههالمٜٔ ـٔههػ  فههف  يًههّحؾُٔههػ يههٖذن دههـ ـههٚن مًههِاًم أبهه

بالد افٍُر ويًتقضْٓٚ؟ ومـ ـثّر شقاد ؿقم ؾٓق مهْٓؿ، ؾّهـ جهٚمع بٖن يذهٛ إػ 

 ادؼك ؾٓق مْٓؿ.

ظهذ إْٔههٚ ٕحهـ َٕههقل إذا ٓحيْهٚ ادًْههك افهذي ؾّْٓههٚه مهـ حههديٞ افرجهؾ افههذي 

ؿتؾ مٚئٜ ٍٕس بٌر حؼ، وذفؽ افًَٚل احلُٔؿ افىٌٔٛ ؿٚل فهف: إٔهٝ يف أرض ذ، 

 بههههالد افًٍههههؼ وافٍجههههقر أن ؾههههٚخرج مْٓههههٚ، ؾٓههههذه احلُّههههٜ أن يَههههٚل دههههـ يًههههٔش يف

ًٚ وؾجهقرًا ؾوهالً أن يُهقن أؿهؾ مْهف ـٍهرًا ووهالفٜ، وفهٔس  يتىِٛ بِهدًا أؿهؾ مْهف ؾًهَ

ًٚ وشهٚؾر إػ بِهد ـهٚؾر، ثهؿ مهٚ افهذي قّهؾ  ًٚ أن يَٚل اترك بِدًا إشهالمٔ افًُس متٚم

هٗٓء افْٚس ظذ افًهٍر إػ بهالد افٍُهر دون بهالد اإلشهالم إخهرى؟ إٔهٚ ـثهرًا مهٚ 

مـ بًض افْٚس إْٔٚ ٕحـ موىرون فًُِـ يف هذه افٌالد ْٕٕٚ أخرجْٚ مـ  أشّع

ة، فُهـ افهذي أؿقفهف  هؿ: ر  ديٚرٕٚ مُرهغ، وهذه ٕحـ ًٕرؾٓٚ مع إشػ حََٜٔ مُه 

َل تٗمروا أن تًٚؾروا إػ إرض افتل إٔتؿ أن تًتقضْق ٚ، ُأخرجتؿ مـ بِدـؿ 

ن تَّٔقا يف بِد افُٚؾر ـٚن أمريُٚ بِد مًِؿ ثؿ اخستؿ إٔتؿ بٚختٔٚرـؿ ادحض أ

أم ـههٚن بريىٕٚٔههٚ أم ـههٚن أدٕٚٔههٚ أم ـٕٚههٝ ؾرًٕههٚ وؽرهههٚ.. ؾهه٘ذًا هههذا فههٔس ظههذرًا، إٔههٚ 

ًٚ وإٔهههٚ مهههـ ههههٗٓء، فُهههـ حٔهههْام  أتههههقر أن زيهههدًا مهههـ افْهههٚس ُأخهههرج مهههـ داره مُرهههه
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ًٚ اخستف بّحض اختٔهٚري، ؾِهامذا أوفئهؽ جتهٚرون بِهد افٍُهر  اخست بِدًا إشالمٔ

وافوههالل؟ ٕن هْههٚك ادههرابح ادٚديههٜ، إذًا هههؿ َل يًههٚؾروا هْههٚك ـههام شههٚؾر بًههض 

افوههًٍٚء اديِههقمغ مههـ مُههٜ إػ احلٌنههٜ ادههرة إوػ وافثٕٚٔههٜ ؾههرارًا مههـ افيِههؿ 

ؾَههط وإػ أرض ؾٔٓههٚ أمههـ ـههام جههٚء وصههػ ذفههؽ يف بًههض إحٚديههٞ، مههٚ شههٚؾروا 

ًٚ  ذا ٕن ب٘مُٚ ؿ أن بدوا هذا إمـ يف بِد إ شهالمل، وأن بهدوا افًّهؾ أيوه

ًٚ مههـ ذفههؽ، فُههـ افههذي بًِٓههؿ  افههذي ئًنههقن بههف وبههرزق حههالل مثههؾ ذفههؽ أو ؿريٌهه

يٗثرون افًٍر إػ تِؽ افٌالد هق افربح ادٚدي، وهذه ؾتْٜ مـ زاويهٜ أخهرى وههل 

إن فُهؾ أمهٜ ؾتْهٜ وإن »يف احلديٞ افهحٔح ادًهروي  ¢مٚ أصٚر إفٔف رشقل اهلل 

مهههٚ افٍَهههر أخنهههك ظِهههُٔؿ إٕهههام أخنهههك ظِهههُٔؿ أن تٍهههتح ظِهههُٔؿ »  شؾتْهههٜ أمتهههل ادهههٚل

أو ـهههام ؿهههٚل ظِٔهههف افههههالة وافًهههالم، وإٔهههٚ أظهههري أو أدهههس تهههٖثر  شافهههدٕٔٚ وزهر هههٚ

ادًِؿ بٚجلق افُٚؾر وبذوؿف مـ حٔٞ ينًر أو ٓ ينًر، وؿًٝ يل افَهٜ افتٚفٔهٜ 

ّدر يل أن شهههههٚؾرت إػ أوروبهههههٚ وبري ىٕٚٔهههههٚ مْٓهههههٚ، وؾٔٓهههههٚ ظهههههزة فُهههههؾ مهههههـ يًتهههههز: ُؿههههه

ًٚ وزرت بًههض افههدظٚة اإلشههالمٔغ وـههٚن افنههٓر صههٓر رموههٚن،  وجًِههٝ هْههٚك أيٚمهه

ؾٌٖٕئٝ بٖحد افدظٚة إؾٚوؾ يف ؿريٜ تًٌد ظهـ فْهدن ٕحهق مٚئهٜ وظؼهيـ ـِٔهق مهس 

بٚفًههٔٚرة، ؾًههٚؾرٕٚ وجًِههْٚ ظههذ ضًههٚم اإلؾىههٚر، وافههداظل صههٚب يف ٕحههق اخلٚمًههٜ 

ًٚ مًهههِؿ، ويهههتُِؿ افٌِهههٜ وافثالثهههغ أو إربًهههغ، وههههق إمهههٚ بٚـ ًهههتٚين أو هْهههدي ضًٌههه

افًربٔههههٜ بٌٔههههٚن واوههههح، ومتههههزي بههههٚفزي اإلشههههالمل بٚفِحٔههههٜ، فُْههههف يِههههٌس اجلٚـههههٝ 

وافٌْىههٚل زيههٚدة ظههـ اجلٚـههٝ افُرؾتههٜ هههذه، ؾٖٕههٚ مههـ بههٚب افتْٚصههح مههع افرجههؾ ٓ 

ًٚ، بهههدأت أتُِهههؿ بّقوهههقع مهههـ تنهههٌف بَهههقم ؾٓهههق  شهههٔام وؿهههد شهههًّٝ حقفهههف ثْهههٚء ضٌٔههه

ًٚ ظهههذ بًهههض افْهههٚس بٚدقوهههقع إول وههههق مهههْٓؿ، ومقوهههقع ن خهههر جهههتِط أحٕٔٚههه

اٚفٍٜ ادؼـغ، إحٚديٞ افتل تهٖمر مًهِؿ بّخٚفٍهٜ ادؼهك، ؾهٕٚمر بّخٚفٍهٜ 

ادؼهههك أههههؿ مهههـ افْٓهههل ظهههـ افتنهههٌف بٚدؼهههك، وههههذا واوهههح يف مثهههؾ ؿقفهههف ظِٔهههف 
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إن افٔٓههههقد وافْهههههٚرى ٓ يًههههٌٌقن صههههًقرهؿ »افًههههالم ـههههام يف صههههحٔح افٌخههههٚري: 

ؾٚفنٔٛ صٌٌٜ اهلل ٓ يُِّف اإلًٕهٚن مٍهروض ظهذ ادًهِؿ وافُهٚؾر،  شفٍقهؿؾخٚ

إٔههههٝ تنههههٔٛ  شؾخههههٚفٍقهؿ»ظههههذ افهههههٚفح وافىههههٚفح، مههههع ذفههههؽ ؿههههٚل ظِٔههههف افًههههالم: 

وافُههٚؾر ينههٔٛ خٚفٍههف بههٖن تهههٌغ صههًرك حلٔتههؽ، كههدثٝ مًههف يف هههذا ادقوههقع 

شههههتجٚبٜ ومههههـ ضٔههههٛ ًٍٕههههف إٔههههف اشههههتجٚب ؾههههقرًا وهههههذا ٕههههٚدرًا مههههٚ ٕجههههد مثههههؾ هههههذه آ

ًٚ، فُْههف ؿههٚل وفٔتههف مههٚ ؿههٚل  افنههيًٜ، وٕحههـ ظههذ افىًههٚم تههرك افُرؾتههٜ ورمٚهههٚ أروهه

وهْههٚ افنههٚهد ؿههٚل: واهلل إٔههٚ مههٚ ووههًٝ هههذه افُرؾتههٜ إٓ ٕٕههف هْههٚ اإلٕجِٔههز يْيههرون 

إػ إخقإْٚ افًٍِىْٔٔغ افذيـ مهـ ظهٚد ؿ ـهام إٔهٝ ؾٚظهؾ يهٚ دـتهقر ؿّهٔص بهدون 

ٔٓؿ ٕيهههرة إُٕهههٚر أو اشهههتُراه أو مهههٚ صهههٚبف ذفهههؽ، ـرؾٔهههٝ مٍُهههقك افهههزر، ؾْٔيهههرون إفههه

ؿِهههٝ: و هههذا إٔهههٝ ووهههًتٓٚ؟ فٔتهههؽ مهههٚ ؿِهههٝ ههههذا افُهههالم، إٔهههٝ  هههتؿ هبهههذه افْيهههرة 

اإلٕجِٔزيههههٜ إلخقإههههؽ ادًههههِّغ ؾسيههههد أٓ تنههههٚرـٓؿ يف هٔئههههتٓؿ حتههههك اإلٕجِٔههههز 

ِقن ئًئقا افيـ ب٘خقإهؽ افًٍِهىْٔٔغ، ؿههدي ههذا رجهؾ يقًْقا افيـ بؽ وي

ٜٔ ؾتٖثر بٚجلق افزيىٚين افذي يْير إػ بًهض ادًهِّغ تِهؽ افْيهرة، ؾٚوؾ وداظ

ؾرأى أن يْجق مـ مثِٓٚ بهٖن يتزيهك بهزهيؿ، وههذا ؿهؾ مهـ جهؾ ممهٚ يتهٖثر بهف ـثهر مهـ 

افنههٌٚب ادًههِؿ حٔههْام يًههتقضْقن بههالد افٍُههر، وفههذفؽ إٔههٚ صههٚر مههـ ظههٚد  وؿههد 

ٚتػ ؾُؾ فِٜٔ تهٖتْٔل أشهئِٜ بِٔٝ وأرجق إن صٚء اهلل أن أـقن بِٔٝ بٚخلر هبذا ا 

مههههـ اتِههههػ افههههٌالد حتههههك هههههذه افههههٌالد افتههههل ٕحههههذر ادًههههِّغ مههههـ اشههههتٔىٚ ٚ، يف 

إمس افَريٛ مٚ أدري مـ ـٚن هْٚ مـ إخقإْٚ واحد اتههؾ مهـ بِهد ًٕهٔٝ اشهّف 

واهلل، ٕٚدرًا مٚ يتهِقن مـ هْٚك، يَقل يل: إٔٚ أـِّؽ مـ أمريُٚ، إٔٚ مـ بريىٕٚٔٚ، 

يههٚ، إٔههٚ مههـ أدٕٚٔههٚ إػ نخههره.. أؿههقل فههف أرجههق اهلل أن يْجٔههؽ ؾههقرًا مههـ إٔههٚ مههـ هْجٚر

بههالد افٍُههر، هْههٚ ينههر ؾٔههف حههديٞ ـثههريـ مههْٓؿ بًوههٓؿ واهلل وهههذا مههـ ؾوههؾ اهلل 

ظِْٔهههٚ وظهههذ افْهههٚس، يَقفهههقن: واهلل ٕحهههـ شهههًّْٚ أذضتهههؽ واؿتًْْهههٚ ودًهههْٚ ضر 
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فًهههههٓؾ وقتهههههٚج إػ اإلؿٚمههههٜ يف ههههههذه افهههههٌالد فُهههههـ اخلهههههالص مْٓهههههٚ فهههههٔس بهههههٕٚمر ا

اشههتًدادات، أحههدهؿ راجًْههل شههٝ مههرات بقاشههىٜ ا ههٚتػ يَههقل: إٔههٚ ظههّع ديههقن 

ـذا أفػ مٚ أدري ؿٚل ديْٚر أو رء نخر، وإٔٚ أن ٓ أشتىٔع أن أرجع إػ بِهدي 

وإٓ ُأشهههجـ حتهههك أ هههع ههههذا ادهههٚل وأشهههتىٔع أن أخهههع ذمتهههل مهههـ ههههذا افُهههالم.. 

ْههٔحٜ.. افهديـ افْههٔحٜ ٓ بهقز فًِّهِؿ أن ؾٚفنٚهد افديـ افْههٔحٜ.. افهديـ اف

يدع بِده ادًهِؿ وإٔهٚ أظْهل افٌِهد ادًهِؿ بٚفٌِهٜ افؼهظٜٔ، وفهٔس بٚفٌِهٜ اإلؿِّٔٔهٜ 

أي بالد اإلشالم ـِٓٚ فُـ إٔٚ أظري مهع إشهػ افنهديد أن ـثهرًا مْٓهٚ ٓ يًهتىٔع 

ًههري هههذا، ادًههِؿ أن يههدخِٓٚ وإذا اشههتىٚع دخق ههٚ ؾٓههق ٓ يًههتىٔع اإلؿٚمههٜ ؾٔٓههٚ ٕ

فُههـ فًٔههٝ ـِٓههٚ بّثٚبههٜ واحههدة مههـ حٔههٞ افتوههٔٔؼ، وفههذفؽ ؾٓههذا مههـ بههٚب افههديـ 

افْهههٔحٜ، أفههّح ظههذ هههٗٓء ادًههِّغ افههذيـ اشههتقضْقا يف بههالد افٍُههر أن يًههقدوا 

إػ بهههالد اإلشهههالم، بهههٖي ضريَهههٜ ـٕٚهههٝ ؾَهههر صهههز، ههههذا ههههق إمهههر افىًٌٔهههل بٚفًْهههٌٜ 

 ﴿فًِّههِؿ 
ٍ
ء هه ْؿ بَِقْ ُُ  ٕ َق هه ُِ ـَ َوَفٌَْْ ـَ  ِمهه ٍص ِمهه هه َْ َٕ ِس  اخْلَههْقِي َواجْلُههقِع َو هه ٍُ َقاِل َوإَٕ إَْمهه

هههه  ِ َراِت َوَبؼ  هههه َّ ـَ  َوافث  ٚبِِري هههه ٚ إَِفْٔههههِف * افه  هههه  ٕ ههههٚ هللِ ِ َوإِ  ٕ ُٚفقا إِ ٌٜ َؿهههه ٌَٔ
ْؿ ُمِههههه ُٓ َٚبتْ ـَ إَِذا َأَصهههه ِذي هههه اف 

قَن  هههههههههه ًُ ٌٜ * َراِج هههههههههه ِههههههههههْؿ َوَرمْحَ ـْ َرهب 
َقاٌت ِمهههههههههه َِ ْؿ َصهههههههههه ِٓ ْٔ هههههههههه َِ َؽ َظ

ؿُ ُأْوَفئِهههههههههه َؽ ُههههههههههه
 َوُأْوَفئِهههههههههه

تَهُدونَ  ْٓ فُههـ إٔههٚ أؿههقل منههُِٜ ادًههِّغ افٔههقم أ ههؿ يٍَههدون  [331-333]البقرر:ة ﴾ادُْ

رـٔزتغ هٚمتغ جدًا ٕحـ دائاًم ٕدٕدن حق ام: افتهٍٜٔ وافسبٜٔ، تههٍٜٔ اإلشهالم 

بههام دخههؾ ؾٔههف ممههٚ هههق ؽريههٛ ظْههف، وافسبٔههٜ ظههذ هههذا إشههٚس، افٔههقم تربٔههٜ ظههذ 

ؽقن ًٍٕٕهٓؿ ق  ًَه وافًٔنٜ افٍَهر أـثهر افْهٚس ٓ يًرؾقٕهف، وفهذفؽ ؾُٔ احلٔٚة افوٌط 

ِههقن ًٍٕٕههٓؿ ِ  ًَ أن هيههٚجروا إػ بههالد افٍُههر مههـ أجههؾ احلهههقل ظههذ ادههٚل ثههؿ يُ 

 ًٚ وا بٚدٚل، هؾ ـهٚن افًهِػ مٚ إػ بالدهؿ بًد أن يُقٕقا جٚؤ أ ؿ شًٔقدون يقم

 تح اهلل ظِٔٓؿ افٌالد.افهٚفح هُذا أم صزوا صز أيقب ظِٔف افًالم حتك ؾ

ٜ يْههههٚم يف ٍ  ويًجٌْههههل هبههههذه ادْٚشههههٌٜ أن أبههههٚ هريههههرة افههههذي ـههههٚن مههههـ أهههههؾ افُههههه 
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فُهـ  ...ادًجد فٔس فف مٖوى وفٔس فهف زوجهٜ ؾهٔام بًهد تهزوج امهرأة ؾٔهف فهف ؿههٜ 

ٓ يقجههههد أحههههد مههههُْؿ يههههذـرهٚ، فًِههههف ـههههٚن جههههدمٓٚ أو أي رء بًههههد هههههذا صههههٚرت 

يف بِد مٚ ضِع ادْديؾ وامتخط ؾٔف ؾَٚل: ـخ زوجتف وفٔس هذا ادٓؿ، صٚر أمر 

ـههههخ، أبههههق هريههههرة يتْخههههع يف ادْههههديؾ ٕيههههر إػ ووههههًف هههههق افقوههههع افًههههٚبؼ، فُههههـ 

احلََٔههٜ أن افهههز هههق مٍتههٚح افٍههرج، فُههـ ادًههِّقن بحٚجههٜ إػ تربٔههٜ، وفهههذفؽ 

افهههذيـ هيهههٚجرون إػ تِهههؽ افهههٌالد إمهههٚ أن يُهههقن ؾهههٔٓؿ َٕهههص يف ؾّٓٓهههؿ فسشهههالم، 

 افْٚس، أو ؾهٔٓؿ َٕهص تربٔهٜ إشهالمٜٔ صهحٔحٜ وههذا أؽِهٛ ظهذ وهذا ؽٚفٛ ظذ

 افْٚس، وفذفؽ ؾْحـ ْٕهح بٖن يًقدوا إػ بِدهؿ.

ارة يٌههس هبههٚ ـثههر مههـ ر  هْههٚ صههٌٜٓ ٓ بههد مههـ ذـرهههٚ هبههذه ادْٚشههٌٜ وهههل صههٌٜٓ َؽهه 

ر مـ بِدٕٚ، وهذا حـ هْٚ نخذيـ حريتْٚ افدئْٜ أـثافنٌٚب، يَقفقن: واهلل يٚ صٔخ ٕ

ض اجلقإٛ صحٔح، فُـ إٔٚ أؾجئٓؿ بحََٜٔ هؿ ئًنق ٚ أؿقل  هؿ: ههؾ مـ بً

تًههتىًٔقن أن ترؾًههقا أصههقاتُؿ بههٕٚذان؟ يَقفههقا: ٓ، ؾههٖؿقل  ههؿ أيههـ احلريههٜ افتههل 

تّدظق ٚ؟ ثؿ أذـرهؿ بٚددى افًٌٔد إٔهتؿ إذا ـْهتؿ تٍهرون بهديُْؿ زظّهتؿ إػ بهالد 

أن تَّٔقا دوفهٜ اإلشهالم حٔهٞ  افٍُر، هؾ ب٘مُُٕٚؿ أن تتهقروا إُٔؿ تًتىًٔقن

إٔهههتؿ يف أمريُهههٚ يف ؾرًٕهههٚ إػ نخهههره.. إٓ بًهههد ؿهههرون وؿهههرون ضقيِهههٜ، أي إمهههريـ 

أؿهههرب أن تًهههقدوا إػ بالدـهههؿ وأن تتًهههٚوٕقا مهههع إخهههقان فُهههؿ هْهههٚك فتحََهههقا أوًٓ 

ادجتّع اإلشالمل واحلٔٚة اإلشالمٜٔ افتل مْٓٚ يٌْع إؿٚمٜ دوفٜ اإلشالم واحلُؿ 

أم هْهههٚك أؿههرب؟ ٓ واهلل يَقفهههقن يف بههالد اإلشهههالم أؿههربر ٕٕهههف إلظهههٚدة  بٚإلشههالم،

تِؽ افٌالد افُٚؾرة إػ مثؾ مٚ ههق افقوهع يف افهٌالد اإلشهالمٜٔ قتهٚج إػ ؿهرون، 

فذفؽ إٔتؿ تًٔنقن يف أوهٚم تَقفقن ٕحهـ ًٕهٔش يف حريهٜ أـثهر مهـ بهالد اإلشهالم 

، فُهـ أـثهر صهٔٚمُؿ وأـثهر هذا وهؿ وهذا خٔٚل، ًٕهؿ تههِقا وتههقمقا إػ نخهره

صههالتُؿ فههٔس ظههذ افقجههف افؼههظل، ثههؿ دظههقا هههذا اجلٕٚههٛ تًههّع هْههٚك منههٚـؾ 
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تقافهههد افهههذي افيتًهههرض  هههٚ افنهههٌٚب مهههـ حٔهههٞ افهههزواج بهههًٌض افُتٚبٔهههٚت زظّهههقا و

قهههؾ بًههد ذفههؽ، وافْههزاع إذا ادههرأة ضَِتههف وفههٔس هههق ضَِٓههٚ ؾٌَٔههك وفههده أو ابْتههف 

ـؾ دائههههاًم ًٕههههٖل ظْٓههههٚ هههههذه مههههٚ تَههههع يف بههههالد مًٓههههٚ وفههههٔس مًههههف إػ نخههههره..، منههههٚ

اإلشههالم، فههذفؽ تُههقن احلََٔههٜ افتههل ٓ صههؽ ؾٔٓههٚ وٓ ريههٛ إٔههف ٓ بههقز فًِّههِؿ 

افٔهههقم أن يًهههٔش يف بهههالد افٍُهههر، ؾههه٘ذا أخهههرج مهههـ بِهههده مهههـ مًهههَط رأشهههف ؾًٔهههًف أن 

يْتَههههؾ إػ بههههالد نخههههر مههههـ بههههالد اإلشههههالم، هههههذا مههههٚ قيههههين ذـههههره أو رأيههههٝ مههههـ 

 بّْٚشٌٜ افٌحٞ يف هذه ادًٖفٜ. افيوري ذـره

 حقل هذه ادًٖفٜ. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ًٚ ممههٚ ذـرتههف صههٌٜٓ بههٖن افههٌالد أن ؿهههد  مداخِههٜ: ًٚ ؿريٌهه ًٚ يههذـرون يًْههل صههٔئ أيوهه

اشههتقت يف افًٍههؼ وافٍجههقر اإلشههالمٜٔ مْٓههٚ وافُههٚؾرة، وأن إحُههٚم مًّىِههٜ ؾههام 

 رأيُؿ؟

ًٚ بٚفًْههٌٜ فًٍِههؼ  افنههٔخ: وافٍجههقر ٓ بههقز منههٚهبٜ بههالد اإلشههالم ٕحههـ ؿِْههٚ نٍٕهه

ًٚ بٚفًٌْٜ فسحُهٚم صهحٔح مهع إشهػ أن ـثهر مهـ إحُهٚم  اً بتِؽ افٌالد، أمٚ أيو

اإلشالمٜٔ مٓدورة ومٓجقرة، وفُـ افَٔٚس هْٚ ؿٔٚس مع افٍٚرق، ؾهٌالد اإلشهالم 

ٓ يههزال ؾٔٓههٚ ـثههر مههـ إحُههٚم ظههذ اإلشههالم وظههذ إؿههؾ ظههذ بًههض ادههذاهٛ 

ًٚ، ؾٓهذه مٌٚفىهٜ اإلشال مٜٔ، أمٚ هْٚك ؾِٔس هْٚك إٓ افَٕٚقن افهذي قُّٓهؿ  ًٔه

ًٚ يريدون هبٚ تًقيغ مٚ ههؿ ظِٔهف مهـ اإلؿٚمهٜ ادخٚفٍهٜ فِؼهيًٜ، ثهؿ إْٕهل أؿهقل  أيو

ًٚ وـام يَهٚل افُهالم ذو صهجقن، ربْهٚ يَهقل يف افَهرنن افُهريؿ:  ُْؿ ﴿أيو ـْ َيتَهَق   َومَه

ؿْ  ُٓ ْْ
ُف مِه  ٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ افهذي يًهٔش يف بِهد ـهٚؾر ههؾ ههق مهقال  هذا افٌِهد أم  [33لمائردة ]ا﴾ِمْْ

 مًٚدي؟ ٕريد أن ًّٕع اجلقاب مـ افدـتقر حتك اجلق صقيٜ يتٍرغ.
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 هق مقايل فذاك افٌِد أو مًٚدي؟ مداخِٜ:

مًِؿ يًٚؾر إػ بِد ـٚؾر ؾٓؾ هق مقال  هذا افٌِهد وحلُٚمهف،  أّي  ،ًٕؿ افنٔخ:

 أم هق مًٚدي؟

  مقايل  ؿ ظذ افٌالد وحُٚمف وٕيٚمف ؽر مقايل.ٓ هق ؽر مداخِٜ:

 مًٚدي؟ افنٔخ:

ًٚ  تٚرة يًْل فٔس ذط ادًٚدي، مًٚدي ًٕهؿ مداخِٜ: يف  فُهـ ؿهد ٓ يًٍهؾ صهٔئ

 افًداء فُـ هق ـٚره فف.

 ـٚره؟ افنٔخ:

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ؾِامذا يًٚـْٓؿ؟ افنٔخ:

 إي هذه فِحٚجٜ تُقن ظٚدة ـام ذـرت إٔٝ يًْل. مداخِٜ:

 ًٕؿ، إذًا َٕقل يف اجلقاب دٚذا؟ نٔخ:اف

 فِحٚجٜ ٕن يًُـ هْٚك. مداخِٜ:

 فُـ احلٚجٜ ؿِْٚ تتحَؼ. افنٔخ:

ع مهٚ ذـهرت ٔهٓ ظْدمٚ ؿِهٝ دهٚ ذـهرت إٔهٝ بهس، جهقاب شهٗافؽ   مداخِٜ:

ًٚ دههٚذا.. هههذا جههقاب شههٗافؽ هههؾ ادًههِؿ افههذي يًههُـ يف ديههٚر افٍُههرة هههق  شههٚبَ

زت مههرد افًهُْٜ هههل مههقآة ههذا مقوههقع نخههر مهقايل  ههؿ وإٓ مًهٚدي؟ إذا اظتهه

بههس إذا تًههٖفْل ظههذ مههقآة افَِههٛ، ٓ ادًههِؿ ؽههر مههقايل  ههؿ ظههٚدة شههٚــ فُههـ 

 ؽر مقايل  ؿ، يًْل ؽر حمٛ  ؿ، ـٚره ٕووٚظٓؿ..
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ًٚ؟ افنٔخ: ًٚ أيو ًٚ ؾَط أم وؿٚفٌ  اشّح يل ادقآة يف رأيؽ تُقن ؿٌِ

ًٚ. مداخِٜ: ًٚ وؿٚفٌ  ٓ، ؿٌِ

ًٚ. :افنٔخ  إذًا إٔٝ خههٝ ؿِٝ ؿٌِ

ؽهههر مهههقايل  هههؿ، ؽهههر رايض ظهههاّم ههههؿ ظِٔهههف، مُْهههر فهههذفؽ يهههدظق إػ  مداخِهههٜ:

ظًُهههف، ٓ يىٌَّهههف ظهههذ ًٍٕهههف، ادهههقآة ٓ أراههههٚ متحََهههٜ، يًْهههل حتهههك بَهههٚءه بٔهههْٓؿ 

حرام هذا أمر، بس هؾ هق مهقايل  هؿ مهٚ يٌهدو إٔهف مهقايل، ممُهـ أن يًهُـ بٔهْٓؿ 

 ٚ هؿ ظِٔف.وهق ـٚره  ؿ ـٚره د

 ضٔٛ مٚ يتًٚون مًٓؿ يٚ أشتٚذ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ يتًٚون يف احلٔٚة افًٚمٜ يف افدٕٔٚ. مداخِٜ:

 ضٔٛ. افنٔخ:

 هذه مـ ادقآة؟ مداخِٜ:

 وفٔس ظذ ؿقإْٔٓؿ؟ افنٔخ:

 ًٕؿ قُّقٕف هبٚ. مداخِٜ:

 ـٔػ تُقن ادقآة إذًا؟ ادقآة ادحرمٜ ـٔػ تُقن؟ افنٔخ:

ُٕحُؿ بَقإغ ؽر إشالمٜٔ.بس يٚ صٔ مداخِٜ:  خ حتك يف ديٚر ادًِّغ 

ٓ، اشهههههّح يل أن خِْٔهههههٚ ْٕتٓهههههل مهههههـ هْهههههٚك، بًهههههديـ ًٕهههههقد إػ بهههههالد  افنهههههٔخ:

 اإلشالم.

يًْل هق دٚ شٚــ مًٓؿ مهٚ يًهتىًٔقن ههؿ بحُهؿ افَهٕٚقن أن يّنهقه  مداخِٜ:

ٍْههذ مههـ ظِٔههف بىًٌٔههٜ احلههٚل هههق يٗديههف ٓ يًههتىٔع أن يٍْههذ مْههف، وإن ـههٚن افههًٌض ي
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بًوههف، فُههـ يًْههل يههٗدي مًيّههف، فُْههف تٍْٔههذ افَههقإغ افُههٚؾرة ظِٔههف أ ههٚ مٍرووههٜ 

 ظِٔف هؾ هذه مقآة؟ هذا افًٗال يْىٌؼ حتك ظذ بالد ادًِّغ دـ..

ٓ مٚ يْىٌؼ بٚرك اهلل ؾٔؽ، فُـ مٚ أدري ههذه افٍَهزة يًْهل مْىَٔهٜ أن  افنٔخ:

 مـ بالد افٍُر إػ بالد اإلشالم.

ٓ، افٍَزة يٚ صٔخ هق جلقاب افًٗال، ههؾ إن مهرد إىٌهٚق ؿهقإْٔٓؿ  :مداخِٜ

ظِٔههف ـقٕههف يْىٌههؼ ظِٔههف افَههقإغ ؾٔجٔههٌٓؿ إػ هههذه افَههقإغ، هههذه مههقآة، اجلههقاب 

ًٕهؿ تْىٌههؼ ظِٔههف ؿههقإٔٓؿ، هههذا هههق جههقاب افًههٗال، هههؾ هههل مههقآة؟ هههذه هههؾ هههل 

إن ـٕٚٝ مقآة ؾًْٔل ـِْٚ يف مقآة؟ إٔٝ ذـرت أ ٚ مقآة، ؾٖٕٚ إذا أشٖل أؿقل 

 ـؾ افٌالد تْىٌؼ ظِْٔٚ ؿقإغ ؽر إشالمٜٔ.

فًٔههقا شههقاء بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، إٔههٚ شههٖؿقل فههؽ أن مههٚ دام إٔههٝ تكهه ظههذ  افنههٔخ:

ـّ يُّْهف  افَٔٚس، شٖؿقل فؽ هْٚك ؾرق ـٌر جدًا، ادًِؿ ٓ بد فف مهـ مهٖوى مهـ ـه

ـّ مههـ بِههد، وههه ذا افٌِههد ٓ بههد مههـ أن يُههقن إمههٚ بِههدًا ٓ ٓ بههد فههف، ؾههال بههد فههف هبههذا افُهه

ًٚ أن خِْٔههل أـههقن أدق مههـ ذي ؿٌههؾ، شههُٕٚف مًههِّقن، أو بِههد نخههر  أؿههقل إشههالمٔ

ٕٚف ـٚؾرون، ؾٓق نثر افًهُـ يف افٌِهد افثهٚين دون إول، ونخهر نثهر افًهُـ يف  ُّ ش

 افٌِد إول، هؾ يًتقيٚن مثالً؟

 ٓ، ٓ يًتقيٚن. مداخِٜ:

ٔؽ هذا افيـ، فذفؽ ٓ يًتقي ؿٔٚشؽ فٌِِد افُٚؾر مع افٌِد بٚرك اهلل ؾ افنٔخ:

ـّ يهٖوي إفٔهف، إذًا إمهٚ أن يُهقن ـّْهف  ادًِؿ، ٕن ادًِؿ ٓ بهد فهف ـهام ؿهّدمٝ مهـ ـه

 ًٚ هههذا يف بِههد مًههِؿ أو يف بِههد ـههٚؾر، ؾحٔههْام يًههُـ يف بِههد مًههِؿ َٕههقل هْههٚ منههٔ

ًٚ إٔف ؾرق بغ مًؽ هذا موىر أن يًٚير هذا افٌِد يف أحُٚمف، ظذ إٔف أ ٕٚ ؿِٝ نٍٕ

ؼ يف بهالد اإلشهالم ظهـ إحُهٚم افتهل تىٌهؼ يف بهالد افٍُهر وفهق ٌ  ىَ إحُٚم افتل تُ 
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% ًٕهههٌٜ ٓ  ّْهههٚ، فُهههـ ادٓهههؿ أن هْهههٚك ؾهههرق، ؾٓهههذا افهههذي ٓ بهههد فهههف مهههـ  70% أو 5

مًُـ وشُـ ؾٓق موىر أن ئًش ظذ وقء هذه إحُٚم، فُـ هْٚ ؾرق نخر، 

بهغ ههذا افٌِهد وذاك افٌِهد، ؾهٔام يتًِهؼ بٚفتهٖمغ ظهذ افًهٔٚرة  أن أضب فؽ مهثالً 

هْٚك ـام تًِؿ تٖمْٔغ: تهٖمغ إجٌهٚري، وتهٖمغ اختٔهٚري حًهـ، ويف بِهد مهٚ بهز 

ظههذ افتههٖمْٔغ، ويف بِههد نخههر بههز ظههذ تههٖمغ واحههد، افٌِههدان يف افهههالح أو يف 

تهٚر ادًهِؿ افٌِهد افهذي افىالح ـال ٚ شقاء ٓ ؾرق أبدًا، وفتَريٛ ادقوقع ؾٚخ

 يٍرض ظِٔف افتٖمْٔٚن هؾ يَٚل هذا ـٕٚول؟ 

 ٓ فٔس ـٕٚول. مداخِٜ:

ًٚ  افنههٔخ: إذًا بههٚرك اهلل ؾٔههؽ، يٌٌْههل ظههذ ادًههِؿ أن يالحههظ دائههاًم أن هْههٚك ؾرؿهه

ًٚ يف ادههههقآة.. مههههقآة ٓ بههههد فههههف مْٓههههٚ  وفَْق ههههٚ ساحههههٜ يف ادههههقآة، هْههههٚك ؾرؿهههه

الد اإلشههالم ويههدؾع ضائههٛ وَٕههقد ـثههرة وـثههرة جههدًا، ـٚدًههِؿ افههذي يَههٔؿ يف بهه

ًٜ ﴿ؾٓهههههذا مًهههههذور ؾههههه٘ػ أيهههههـ يهههههذهٛ؟ هْهههههٚ ٓ يَهههههٚل فهههههف  ًَ
ـْ َأْرُض اهلل ِ َواِشههههه ههههه ُُ َأََلْ َت

ٚ َٓه ِٚجُروا ؾِٔ َٓه أمههٚ ذاك اإلًٕهٚن افهذي قُههؿ بَهٕٚقن مههـ أفٍهف إػ يٚئههف  [91]النسررا  ﴾َؾُت

مهدة ومهدة يهدخؾ ؾٔهف تًهديؾ ٕٕهف  هق ـٚؾر، وـؾ يقم هذا افَٕٚقن بهدون مٌٚفٌهٜ ـهؾ

مـ ووع افٌؼ، فٔس افَٕٚقن مقجهقد يف بهالد اإلشهالم هبهذه ادثٚبهٜ يف افًٌهد ظهـ 

أو ـثر فٔس هذا مقوقظْٚ، ؾ٘ذًا ؾِّْقه مًهؽ.. ادًهِؿ  ؾ  اإلشالم، ؾٔف تٍٚوت ؿَ 

وفًٔهٝ افٌٚفٌٔهٜ يف بِد اإلشالم مقايل فُهـ ٓ يًهتىٔع إٓ ههذا، ههذه ادهقآة يف 

ًٚر ٕٕهف يًهتىٔع أن يْجهق مهـ ذاك بهٖن يًهٔش يف بهالد ؿٌِ ًٚ وؿٚفٌه ٜٔ، أمٚ هْٚك ؾٓل ؿٌِ

اإلشههالم موههىرًا دثههؾ هههذه ادههقآة افٌدٕٔههٜ وفًٔههٝ افٌَِٔههٜ، ؾٖٕههٚ أرجههق مالحيههٜ 

هههذه إمههقر ٕٕههف يف احلََٔههٜ تًههٚظدٕٚ ظههذ تٍٓههٔؿ ادًههِّغ إحُههٚم افؼههظٜٔ، 

مهههتٓؿ ويف ظَهههر دارههههؿ، بهههديؾ أن يُثّهههروا وظهههذ أن يًهههقدوا إػ أن يُثّهههروا شهههقاد أ
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ًٚ جههههدًا، ادًههههِؿ يف بِههههد اإلشههههالم.. فًُِههههؿ  شههههقاد افٍُههههٚر، إٔههههٚ أضب مههههثالً بًههههٔى

ًٚ يف شهههههْـ أع داود ويف ؽهههههره دخهههههؾ رجهههههؾ ؾَهههههٚل: افًهههههالم  تهههههذـرون مًهههههل حهههههديث

: ظؼهه، دخههؾ رجههؾ ثههٚين افًههالم ظِههُٔؿ ورمحههٜ اهلل، ظؼههون، ¢ظِههُٔؿ، ؾَههٚل 

ًالم ظِهُٔؿ ورمحهٜ اهلل وبرـٚتهف، ؿهٚل: ثالثهقن، ؿهٚفقا: يهٚ دخؾ رجؾ ثٚفٞ ؿٚل: اف

رشههقل اهلل دخههؾ ؾههالن ؿِههٝ ظؼهه..، إػ نخههره، ؿههٚل: إول ؿههٚل: افًههالم ظِههُٔؿ، 

ؾُتهههههٛ فهههههف ظؼههههه حًهههههْٚت، افثهههههٚين زاد ـتهههههٛ فهههههف ظؼهههههون، افثٚفهههههٞ ثالثهههههقن، ههههههذه 

 احلًْٚت افتل قهِٓٚ ادًِؿ يف بالد اإلشالم قّهِٓٚ ترى هْٚك؟ 

 ٓ. مداخِٜ:

ر جدًا هذا  افنٔخ: ٌّ ر جدًا جدًا، بؾ إٔٚ أؿقل فؽ مثًٚٓ نخر ومه ٌّ هذا مثٚل مه

ادثههٚل جتِههػ مههـ بِههد مًههِؿ إػ بِههد مًههِؿ، بههؾ مههـ حمِههٜ مًههِّٜ يف بِههد واحههد 

إػ حمِهٜ مًهِّٜ أخهرى، بهؾ مهـ بٔهٝ إػ بٔهٝ ههؾ هْهٚك تههٌر أصهٌر مهـ هههذا؟ 

ًٚ ـٔػ هذا؟ بِهد مًهِؿ ومْهف ههذا افٌِهد تَهقل فهف:  افًهالم ظِهُٔؿ، يَهقل فهؽ: مرحٌه

ٚ﴿أيهههـ  وَهههه ٚ َأْو ُردُّ ههه َٓ ـَ ِمْْ ههه ًَ ْح َٖ  َؾَحُّٔهههقا بِ
ٍٜ
فهههٔس مربهههك  [87]النسرررا  ﴾َوإَِذا ُحٔ ٔهههُتْؿ بِتَِحٔ ههه

رة افًهالم ظِهُٔؿ، وظِهُٔؿ  ٌّ افسبٜٔ اإلشهالمٜٔ، أؿهسب ؿِهٔالً فهًٌض إمثِهٜ ادهه

ج ؿههههٚل: افًههههالم افًههههالم.. فُههههـ يف أصههههٌر مثههههٚل دخههههؾ ؿههههٚل افًههههالم ظِههههُٔؿ، خههههر

ًٚ حًْٚت متتٚفٜٔ اهلل أظِؿ يف إربًٜ  ظُِٔؿ، داخؾ وخٚرج وهق تًّجؾ أتقمٚتُٔٔ

وظؼيـ شٚظٜ ـؿ يُقن مّقع هذه احلًْٚت، دٚذا؟ ٕٕف ئًش يف جق مًِؿ 

ِّؿ، وإذا خههرج »شههٍِل ظههري ؿقفههف ظِٔههف افًههالم:  إذا دخههؾ أحههدـؿ ادجِههس ؾًِٔهه

ِّؿ ؾًِٔٝ إوػ بٖحؼ مـ إخ ههذا ومهٚ دوٕهف مهـ إمثِهٜ افُثهرة افتهل  شرىؾًِٔ

ؿربْههٚ إفههُٔؿ احلََٔههٜ افتههل ْٕنههدهٚ ٓ يُّههـ أن تراهههٚ يف بههالد افٍُههر أبههدًا، وفههذفؽ 

أشههٖل اهلل ظههز وجههؾ أن يِٓههؿ صههٌٚبْٚ ادًههِؿ بههٚفًقدة إػ دار اإلشههالم، وأن يتًِّههقا 
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ن يربهقا أحُٚم افَرنن وشْٜ افرشقل ظِٔف افًالم وظذ مْٟٓ افًهِػ افههٚفح، وأ

إًٍٔٓؿ ومـ يِقذ هبؿ ظذ هذا اإلشالم ادهٍك، وفًؾ هبذا افَدر ـٍٚيٜ إن صهٚء 

 اهلل، واحلّد هلل رب افًٚدغ.

صههٔخْٚ أذـههر بههس تٖـٔههد فُالمههؽ مههـ ؿهههٜ واؿًٔههٜ حهههِٝ أمههٚمل يف  مداخِههٜ:

 أمريُٚ صٔخْٚ.

 تٍوؾ. افنٔخ:

يف مديْههٜ وهههل ؿهههٜ يًْههل ٓ بههد أن تهههٔٛ ـههؾ إًٕههٚن وهههل ادههقت،  مداخِههٜ:

بًض افقٓيٚت هْٚك صٔخْٚ اشهّٓٚ ديسويهٝ صهٔخْٚ، ههذه ادديْهٜ فًِٓهٚ افقحٔهدة 

 يف مٚ أظِؿ افتل يٖذٕقا  ٚ بٕٚذان، وفٔس ـؾ ادًٚجد حتك، ًٕؿ صٔخْٚ..

 ًٕؿ. افنٔخ:

ًٚ بٚفًههامظٜر ٕن ـثههر ؾٔٓههٚ  مداخِههٜ: هههل افقحٔههدة افتههل يههٗذن ؾٔٓههٚ بههٕٚذان ظِْهه

 وـهذا مهـ ادًهِّغ، ومهع ذفهؽ فهٔس ـهؾ ادًهٚجد، ؾٍهل ئّْغ أردٕٔغ وفٌْهٕٚٔغ

ؿريٛ مـ ادًجد اصسوا ؿىًٜ أرض مِتههَٜ بَّهزة افْههٚرى فُهل يهدؾْقا ؾٔٓهٚ 

مقتك ادًِّغ، ؾٍل افٔقم افذي ـْٝ ؾٔهف هْهٚك مهٚت أحهد اإلخهقة يّْهل، ـهٚن فهف 

ا بٚفهدؾـ ؾٔٓٚ ؾسة ؿٌؾ أن يتقم رمحٜ اهلل ظِٔف، وذهٌهقا فٔهدؾْقه ؾهذهٌٝ مًٓهؿ ؾه٘ذ

 ظذ افىريَٜ إمرئُٜ صٔخْٚ.

 ٓزم؟ افنٔخ:

ٓ بد، ويف جلْٜ مـ افؼضٜ ومـ افٌِديٜ ومـ حمٚؾيهٜ ادديْهٜ واؿٍهٜ  مداخِٜ:

 تراؿٛ.

 مٚ ادَهقد مـ ادراؿٌٜ؟ افنٔخ:
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تراؿٛ حتك ٓ جهٚفٍقا افؼهوطر ٕن افؼهط ٓزم يٍّرؽهقا مًدتهف مهـ  مداخِٜ:

يهههدؾْقه يف افتهههٚبقت وبًِهههقه ـهههذا.. وصهههٌالت  ـهههؾ إمًهههٚء وؽهههر ذفهههؽ، وبًهههديـ

ظجٌٜٔ جدًا، ؾٖٕهٚ شهًّٝ أـثهر مهـ واحهد مهـ وهّْٓؿ وافهد أخقٕهٚ زـريهٚ افنٔنهٚين 

ـههٚن هْههٚك ويف ٍٕههس افقؿههٝ ؿههٚل: واهلل بًههد هههذا فههـ أبَههك أبههدًا هْههٚر فًههؾ افقاحهههد 

يّقت مثؾ هذه ادقتٜ، ؾّقتٜ اإلًٕٚن مٚ يًهتىٔع أن تُهقن ظهذ ذيًهٜ اهلل وههل 

 ء يًر ويًتىٔع أن يَقم بف.ر

 صٔخْٚ ؾٔف تًَٔٛ مٓؿ جدًا. مداخِٜ:

 تٍوؾ. افنٔخ:

ويرجههههع فههههف أـثههههر افنههههٌٚب افههههذي هههههق افًههههٍر إػ بههههالد افٌههههرب بحجههههٜ  مداخِههههٜ:

 احلهقل ظذ جقاز افًٍر.

 هذه ختؿ فِّقآة. افنٔخ:

إٔههٚ أردت مْههؽ تًِٔههؼ  ههذا ٕين أريههد أن ُتْؼهه هههذا افتًِٔههؼ إن ـٕٚههٝ  مداخِههٜ:

 هْٚك إمُٕٜٚٔ.

 أخقٕٚ اصامدي اشّف؟ افنٔخ:

 ًٕؿ رائد اصامدي. مداخِٜ:

رائههد اصههامدي، إٔههتؿ تًرؾههقا إٔههف مَههٔؿ يف هْجٚريههٚ، شههٖفْل مْههذ أشههٌقع  افنههٔخ:

ًٚ بٚ ههههٚتػ وؿههههٚل يل وأوًٓ ـههههٚن ؿههههد شههههٖفْل ظههههـ اجلٓههههٚد يف افٌقشههههْٜ  ًٚ ضًٌهههه تَريٌهههه

هذا دائهاًم رأيْهٚ اجلٓهٚد  وا رشؽ، ؿِٝ إٔٚ ٓ أظتَد أن هْٚك جٓٚد، وـام تًِّقن

ٓ يُقن جٓٚد أؾراد فٍُِٚر هٗٓء افذيـ ظْهده ـهؾ وشهٚئؾ افَتهٚل وافتهدمر، وإٕهام 

يُقن بجٓٚد افدول اإلشالمٜٔ، فُـ افدول اإلشهالمٜٔ ـهام تًِّهقن، فُهـ إذا ـهٚن 
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ؾٔف مٚل فًِّٚظدة شقاء بٚدهٚل أو افًهالج وافهدواء ومهٚ أصهٌف ذفهؽ، ؾٓهذا أؿهؾ مهٚ 

ًٚ يَقل: أن إليههٚل ههذه بٛ، هذا ك ًٚ، ؾجٚءين مْذ أشٌقع تَريٌ دثْٚ مًف شٚبَ

بجقاز إٓ ادًٚظدات إػ تِؽ افٌالد ٓ يُّـ فِرجؾ افًرع ادًِؿ أن يدخِٓٚ 

أجٌْل، ؾٓؾ بقز أن أشتخرج إٔهٚ جهقاز هْجهٚري مهـ أجهؾ أن أمتُهـ مهـ إدخهٚل 

ٓة افٍُهههٚرر ٕٕهههؽ ههههذه ادًهههٚظدات؟ ؿِهههٝ فهههف: ٓ بهههقز، ٕن ههههذا ههههق خهههتؿ دهههقا

ًٚ هبذا افْيٚم افُٚؾر، وفذفؽ إٔهٝ تًهتْجد وترجهق  تًْل أين إٔٚ أريد أـقن حمُقم

هههٗٓء أن يًىههقك هههذا اجلههقاز افُههٚؾر، وإٔههٚ دائههاًم أؿههقل بههٖن هههذا مههـ متههٚم ادههقآة 

ًٚ ـثهرًا مهٚ شهئِٝ وفًهؾ افهدـتقر يًهري ههذه احلََٔهٜ أن ادًهِؿ مهثالً  فٍُِٚر وأيو

ِؽ افٌالد حتك يُقن فف احلَقق افتل تًىك فِّقاضـ إمريُل افذي ئًش يف ت

ٓ بههد هههق أن يُههقن ظْههده جههقاز أمريُههل، وفٔحهههؾ ظههذ جههقاز أمريُههل يُّههـ أن 

 يتزوج أمرئُٜ ؾٔحهؾ ظذ اجلقاز إمريُل صحٔح هذا؟

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ؾَْههقل ٕحههـ افٌٚيههٜ ٓ تههزر افقشههِٜٔ! هههذه ؿٚظههدة فًٔههٝ إشههالمٜٔ أبههدًا،  افنههٔخ:

ًٚ فٍُِهٚر حتهك  ؾِذفؽ اشتحهٚل اجلقاز هذا ظهغ ادهقآة وكَٔهؼ فِّهقآة متٚمه

ًٚ مـ منٚـؾ اإلؿٚمٜ يف تِؽ افهٌالد فًهع ظرؾهٝ ههذا مهـ أخقٕهٚ افرائهد، وفًهؾ  أيو

ًٚ يف تِؽ افٌالد ُيًىهك ادَّٔهقن يف تِهؽ افهٌالد راتهٛ إذا ـهٚن مهٚ  هذا مقجقد أيو

 ظْده ظّؾ مقجقد هذا يف أمريُٚ؟ 

 ًٕؿ. ٜ:مداخِ

َذ ﴿مقجههههقد شههههٌحٚن اهلل، ربْههههٚ يَههههقل:  افنههههٔخ: ـَ َظهههه ٚؾِِري هههه َُ ِْ
ِ َؾ اهلل ُ ف هههه ًَ ـْ َبْ َوَفهههه

ٌِٔاًل  ِمَِْغ َشههه ْٗ ُههه افٔهههد افًِٔهههٚ خهههر مهههـ افٔهههد »ؿهههقل:  ¢ورشهههقل اهلل  [343]النسرررا  ﴾ادْ

وافٔد افًِٔٚ هل ادًىٜٔ وافٔهد افًهٍذ ههل أخهذة، ؾُٔهػ يّهد ادًهِؿ  شافًٍذ
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أو صهدؿٜ مهـ يهد ـهٚؾر، افًهزة هلل وفرشهقفف وفِّهٗمْغ، ًٕهٖل اهلل ظهز  يده فْٔهٚل مهًٚٓ 

ًٚ وهبذا افَدر ـٍٚيٜ، واحلّد هلل رب افًٚدغ.  وجؾ أن بًِْٚ مٗمْغ حَ

 .( 00: 00: 39/ 617) اهلدى والنور/

 .( 00: 42: 28/ 617) اهلدى والنور/
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 بفسوع الػسيعة؟ ٍل اللافس خماطب 

 ؟وٍل جيوش بيع ما فيُ حمسو لُ

 يٚ صٔخْٚ هؾ افُٚؾر اٚضٛ بٍروع افؼيًٜ؟

مهههٚ ظْهههدي رأي يف ههههذه ادًهههٖفٜ، وٓ أظِهههؿ إذا ـهههٚن يستهههٛ وراء ذفهههؽ  افنهههٔخ:

 مًٖفٜ ظِّٜٔ.

يًْههل: مههثالً إٔههٚ ظْههدي تٍِزيههقن، وافتٍِزيههقن إٔههف مههثالً مًههروي إؾًههٚده  مداخِههٜ:

أبٔههع هههذا افتٍِزيههقن فههذاك افْكههاين ؾٓههق يًههتًغ بههف ظههذ وٕحههق ذفههؽ، ؾٓههؾ بههقز 

 شامع افٌْٚء، وشامع ورؤيٜ افٍجقر وٕحق ذفؽ، هؾ أـقن نثؿ هبذه افهقرة؟

هههههذه ادًههههٖفٜ يف اظتَههههٚدي إمههههر ؾٔٓههههٚ واوههههح، فُههههـ هههههؾ  ههههٚ ظالؿههههٜ  افنههههٔخ:

 بٚفًٗال افًٚبؼ؟

 يًْل: إٔٚ. مداخِٜ:

مثالً، هذا افذي يًْقٕف  بٚإلمٚمِػ هؿ يَقفقن: وٓ مٗاخذة إٔف هذا مُ افنٔخ:

بًٗا ؿ افًٚبؼ، هؾ هق مُِػ هق، أمٚ يف هذه افهقرة افتل شهٖفٝ ظْٓهٚ أخهرًا: 

إٔهف ههؾ بهقز فهؽ أن تًٌٔهف افتٍِزيهقن؟ اجلهقاب ظْهدي واوهح: إٔهف ٓ بهقزر ٕٕههف 

 يف ذفؽ مًٚظدة فف ظذ اإلؾًٚد يف إرض.

ًٚ، ؾهههال بهههقز بًٔٓهههٚ، وإٕهههام  ظهههذ ذفهههؽ: أن أفهههٜ افتهههل ٓ بهههقز اشهههتًام ٚ ذظههه

 ؿ وتُن.ى  ُكَ 
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ؾٓذا اجلٓٚز هذا هق حُّف يف اإلشالم، ٓيٌٌْل أن يَِْٛ هذا احلُهؿ إػ أن 

 يٌٚع فُِٚؾر فًٔتًِّف يف مًهٜٔ اهلل ظز وجؾ.

 ؾٓذه مًٖفٜ يف اظتَٚدي: فٔس  ٚ ظالؿٜ بٚدًٖفٜ إوػ، ًٕؿ.

ًٖفْل هذا افًهٗال ؿهٚل يًْهل: ؿٌهؾ أن فُـ بٚفًٌْٜ فق إْٔل يًْل: أخ ي مداخِٜ:

ًٚ تًهههٚدل أفٍهههل  أفتهههزم ـهههٚن ظْهههدي ثهههالث أجٓهههزة ههههذا تٍِزيهههقن ادِهههقن يًْهههل: تَريٌههه

 درهؿ، يَقل: هل أن مدؾقٕٜ ٓ أشتخدمٓٚ وأريد أن أشتٌؾ ادٚل وٕحق ذفؽ.

 ويف كىٔؿ إجٓزة إوٚظٜ فِامل، ؾٓؾ  ذا افَقل وجف يًْل؟

افًهالم بهًٌض أؾًٚفهف ههذا افًّهؾ ؾٕ٘هف ـهام ههق  : ؿهد شهٌؼ افرشهقل ظِٔهفاجلقاب

وارد يف افًْٜ افهحٔحٜ يف مًِؿ وؽره إٔف دٚ ٕزل كريؿ اخلّر جٚء أبق ضِحٜ 

ؾَهههٚل يهههٚ رشهههقل اهلل، ظْهههدي زؿهههٚق مهههـ اخلّهههر ٕيتهههٚم يل  ¢إٕههههٚري إػ افٌْهههل 

 .شٓ بؾ أهرؿٓٚ»أؾٖخِِٓٚ؟ ؿٚل: 

ًٚ إوههٚظٜ فِههامل  ؾْٓههٚ إن ـههٚن بههقز فْههٚ أن َٕههقل: إن يف كىههٔؿ ادحههرم إشههالمٔ

حْٔام أمر أبٚ ضِحٜ ب٘راؿٜ هذه افزؿهٚق ظِهاًم بهٖن ههذه  ¢ؾَد ؾًؾ ذفؽ رشقل اهلل 

ادًٖفٜ أهقن ممٚ يٌتذ بف ادًِّقن افٔقم مـ ذاء هذه إجٓهزة، ٕن اخلّهر َل 

تُههـ مههـ ؿٌههؾ حمرمههٜ، ؾِههق جههٚز افتًههٚهؾ يف مثههؾ هههذه ادًههٖفٜ ـههٚن حمِٓههٚ هههق أن 

خِِٓٚ بدل أن ترؿٓٚ، واشتٍد مـ ؿّٔتٓٚر ٕن هل دٚ اصساهٚ فٔتهٚجر هبهٚ  يَقل فف:

فسيتههههٚم َل تُههههـ اخلّههههر حمرمههههٜ، مههههع ذفههههؽ َل يًههههّح فههههف افرشههههقل ظِٔههههف افًههههالم 

بٚشتخدامٓٚ، وبتحقفٔٓٚ خالً، وإٕام أمره ب٘راؿتٓٚ، ؾٌ٘راؿتٓٚ بال صؽ خن إيتهٚم، 

بًهض أٓت ادحرمهٜ ويًهتثّرهٚ ؾٕٚوػ: إٔف ٓ بقز فًِِّؿ افٔقم أن يًتٌؾ 

 بًد أن تٚب مـ اشتًام ٚ.

ًٕههؿ. وفُههـ يههٚ صههٔخْٚ بٚفًْههٌٜ فِخّههر وافتٍِزيههقن ؿههد يَههقل ؿٚئههؾ: إن  مداخِههٜ:
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هْٚك ؾرق: أن اخلّر ٕزل كريّٓٚ بهْص ؿهٚضع ـِٔهٜ، وافتٍِزيهقن يُّهـ أن أشهّع 

يف افىهٛ يف يل مثالً برٕٚمٟ ديْل، ويُّـ أن أشّع مثالً ـام يَقفقن: يف بهرامٟ 

ًٚ مهـ ـهؾ وجهف، ؾٓهؾ يُّهـ اشهتخدامٓؿ  هذا  ٕحق ذفؽ، افتٍِزيهقن ٓ يُهقن حرامه

ًٚ بٚفُِٜٔ؟  اجلزء احلالل ؾٔف؟ وأبٔع مثالً: اتًُٚء ظذ إٔف فٔس حرام

...دههـ يًههتًّؾ احلههالل إن ـههٚن ـههذفؽ ؾًِٔههتًِّف وهههق يف احلههالل،  افنههٔخ:

ًٚ، فُْهف ٓ يهزر افتٍريهؼ بهغ اخلّهر وبهغ  ؾًذ ـؾ حٚل: هذا افتٍريؼ مع ـقٕف واؿً

ههههذه إجٓهههزة، وذفهههؽ ْٕٕهههٚ إذا ؿِْهههٚ إٕهههف يف ؾٚئهههدة مهههـ اشهههتًامل افتٍِزيهههقن، ؾهههْحـ 

َٕههقل: صههحٔح هههذا ؾههٔام فههق اشههتًّؾ يف تِههؽ احلههدود ادٍٔههدة، فُههـ ... ٓ يُّههـ 

أن يقجد تٍِزيقن يف دار مًِؿ إٓ ويًتًِّف ؾٔام حرم اهلل فنهدة آؾتتهٚن بهف، وإٔهٚ 

ًٚ أظتَهههد بهههٖن افتٍِزيهههقن مهههـ أصهههد وأخىهههر نٓت ادالههههل فٌهههقًا وإ هههًٚء ظهههـ صخههههٔ

 افَٔٚم بٚفُثر مـ افقاجٌٚت افتل جتٛ ظذ ادًِؿ ادَتْل فف.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ؾُهههقن افتٍِزيهههقن يُّهههـ اشهههتًامفف يف بًهههض اخلهههر، ههههذا ٓ يًْهههل إٔهههف  افنهههٔخ:

ًٚ: يُّههههـ كقيِههههف إػ خههههؾ، ؾًٔههههتًِّف يف  جتِههههػ ظههههـ اخلّههههرر ٕن اخلّههههر أيوهههه

 أصٔٚء.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ثؿ ٓ جٍٚك إٔف هذا افٌٚب يٍتح فْٚ ـثرًا مـ ادنُالت إخرى افتهل  افنٔخ:

 إهقاء ؾًٔتحؾ مٚ حرم اهلل. يؿد يًتٌِٓٚ بًض ذو

نهههٔش وإؾٔهههقن احلفهههق مهههثالً: رجهههالً ـهههٚن ابهههتع بّتٚجرتهههف بٚدخهههدرات، وأـهههؾ 

ك شهٗال: ههؾ بهقز أن أبٔهع ههذا فٍُِهٚر وٕحق ذفؽ، ثهؿ تهٚب ًٕهؿ. ؾهٖورد ظِْٔهٚ ذا

احلنٚصغ وإمرئُغ وأمثهٚ ؿر ٕٕهف إذا ؿٔهؾ: بٖٕهف ٓ بهقز ؾٓهق رأس مهٚل ـٌهر 
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يؤع ظِٔف، ؾٔحتٟ بذفؽ أن هذا ؽر حمرم فهْص افَهرنن ـهٚخلّر يًْهل، فُهـ ههق 

ًٚ ظِٔههف يف افَههرنن أو يف افًههْٜ،  يَههقل: افًههزة بههٚحلُؿ افؼههظل شههقاًء ـههٚن مْهقصهه

 ٚن مٖخقذًا بىريَٜ آشتٌْٚط.أو ـ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ادٓؿ: مٚ حُؿ احلنٔش ادخدر؟ حرام إذًا: ٓ بقز آشتٍٚدة مْف. افنٔخ:

ًٚ: حههرام ظههذ إؿههؾ ؾههٔام  مههٚ حُههؿ اشههتًامل افتٍِزيههقن ذاؤه واشههتًامفف؟ أيوهه

 ٕرى ٕحـ.

 ًٕؿ. مداخِٜ:

ًٚ يف أ افنهههههٔخ: ؾُهههههٚره ويف وحهههههغ ذاك ؾهههههال يٌٌْهههههل فًِّهههههِؿ أن يُهههههقن موهههههىرب

أحُٚمههف، مههٚ دام أن ذاء افتٍِزيههقن واشههتًامفف حههرام، ؾههال بههقز بًٔههف وٓ ذاؤه، 

ًٚ، ؾًِٔههف أن يًٍههؾ هبههذه إجٓههزة مههٚ ؾًههؾ  ومههـ تههٚب إػ اهلل ظههز وجههؾ تقبههٜ ٕهههقح

 افرشقل ظِٔف افًالم يف افزؿٚق.

 .: .. (6: 33/   42) اهلدى والنور /   
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 التجازة مع اللفاز

ؿ ؿٔههههههٚم بًههههههض افتجهههههٚر ادًههههههِّغ بٖخهههههذ تًٓههههههدات جتٚريههههههٜ مههههههٚ حُههههه افًهههههٗال:

 ـٚخلدمٚت  وافٌٔقت ومٚ صٚبف ذفؽ فٍُِٚر يف بًض بالد ادًِّغ؟

ٓ صههههؽ أن مثههههؾ هههههذا افًههههٗال يُّههههـ أن ٕتهههههقره أ ههههٚ جتههههٚرة ظٚديههههٜ،  افنههههٔخ:

ـٚشههتجالب افٌوههٚئع افتههل يًههتٍٔد مْٓههٚ ادًههِّقن أو افٍُههٚر ؾٔتٌههٚدفقن ادهههٚفح 

ٓههذا أمههر جههٚئز ٕٕههف ـههٚن افًّههؾ يف ظٓههد افرشههقل ظِٔههف افًههالم مههـ بىريَههٜ جتٚريههٜ ؾ

أصههههحٚبف افُههههرام أ ههههؿ يههههٖتقن إػ بههههالد افنههههٚم ويتٌوههههًقن وئًٌههههقن وينههههسون ثههههؿ 

يًقدون بّر ؿ إػ بالد ادًِّغ، وفُهـ فهٔس ـهذفؽ ؾهٔام إذا ـهٚن افتًٚمهؾ مهع 

ٍُهههٚر ظهههذ ههههٗٓء افٍُهههٚر بٚشهههتجالب بوهههٚظٜ إفهههٔٓؿ ههههذه افٌوهههٚظٜ يًهههتًغ هبهههٚ اف

ادًِّغ ؾال صؽ واحلٚفٜ هذه أن هذه ادًٚمِٜ ٓ جتقزر ٕ ٚ مهـ بهٚب افتًهٚون 

َذ ﴿ظههذ ادُْهههر، واهلل ظزوجهههؾ يَهههقل يف أيهههٜ افُريّهههٜ ادًروؾهههٜ:  ُٕقا َظههه َٚو ههه ًَ َوَت

ْدَوانِ  ًُ ُٕقا َظَذ اإِلْثِؿ َواْف َٚو ًَ َقى َوٓ َت َْ دهـ ـهٚن مثالً: ٓ بقز  [3]المائدة ﴾اْفِز  َوافت 

يف ؾًِههىغ مههثالً مههـ ادًههِّغ افههذيـ ئًنههقن كههٝ حُههؿ افٔٓههقد ؾههال بههقز أن 

يُقن ظٚمالً يف بًض ادهٕٚع احلربٜٔ مثالً هْٚك ٕن يف ذفؽ إظٕٜٚ فِٔٓهقد ظهذ 

ادًِّغ وظذ ؿتٚ ؿ يقم تَع افقاؿًٜ بغ افٔٓقد وادًِّغ وظذ ذفهؽ ؾَهس، 

 وافؼاء  ؿ.ؾٍل هذه احلٚفٜ ٓ بقز افتٌوع  ؿ 

 ( 00: 16: 04/ 451) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ظههع حًههـ: يًههٖل إخ افًههٚئؾ يَههقل: يف بًههض ادًههٚمالت افتجٚريههٜ يوههىر 

 ،ًٚ افتههٚجر ادًههِؿ إػ افتًٚمههؾ مههع بًههض افٍُههرة مههـ افْهههٚرى أو مههـ ؽههرهؿ أحٕٔٚهه

 ـؼاء أو بٔع أو مٚ صٚبف ؾام هق حُؿ هذا افتًٚمؾ؟

قاز افتًٚمههههؾ مههههع ادًههههِؿ أو مههههع افُههههٚؾر ادَههههٔؿ يف بِههههد ٓ ؾههههرق يف جهههه افنهههٔخ:

اإلشالم بؼهط أن تُهقن ادًٚمِهٜ ظهذ وؾهؼ افؼهيًٜ اإلشهالمٜٔ، ؾهال يُهقن هْهٚك 

بٔع أو ذاء مٚ هق حمرم بًٔف وذاؤه، مٚ يُقن هْٚك تًٚمؾ ظذ أشٚس مهـ افربهٚ 

هذا وٕحق ذفؽ، وفُـ ـقن مرد افنخص افذي يتًٚمؾ مًف ادًِؿ ؽر مًِؿ، 

 ٓ بًِف ٓ بًؾ مًٚمِتف حمرمٜ. ًٕؿ.

 ( 00: 35: 47/ 529) اهلدى والنور /
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 التجازة مع اليَود والعنل عيدٍه

بام أن احلهرب ؿٚئّهٜ بْْٔهٚ وبهغ افٔٓهقد، ؾٓهؾ بهقز افؼهاء مهـ افٔٓهقد   افًٗال:

 وافًّؾ ظْدهؿ يف بالد أوروبٚ؟

افتًٚمهؾ مًٓهؿ يف تِهؽ  ٕحـ ٓ ٍٕهرق بهغ افٔٓهقد وافْههٚرى مهـ حٔهٞ  افنٔخ:

افٌالد، .. افٍُٚر وادؼـغ إذا ـٕٚقا ذمٔغ أهؾ ذمٜ يًتقضْقن بالد اإلشالم ؾٓق 

ًٚ احلُهههؿ ههههق  أمهههر مًهههروي جهههقازه، وـهههذفؽ إذا ـهههٕٚقا مًهههٚدغ ؽهههر حمهههٚربغ أيوههه

ًٍٕف، أمٚ إذا ـٕٚقا حمٚربغ ؾال بهقز افتًٚمهؾ مًٓهؿ شهقاء ـهٕٚقا يف إرض افتهل 

د يف ؾًِىغ أو ـٕٚقا يف أروٓؿ مٚ دامقا أ ؿ فْٚ مـ ادحهٚربغ، احتِقهٚ ـٚفٔٓق

ًٚ ـههام ؿِْههٚ ؾٓههق ظههذ إصههؾ  ًٚ، أمههٚ مههـ ـههٚن مًههٚد ؾههال بههقز افتًٚمههؾ مًٓههؿ إضالؿهه

 جٚئز.

 ( 00: 09: 17/ 623) اهلدى والنور /
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 التجازة مع غري املطله

 

 ?ضٔٛ هؾ بقز افؼاء مـ ؽر ادًِؿ مداخِٜ:

ًٚ.بقز إذ افنٔخ:  ا ـٚن ادنسي بقز ذظ

 ًٕؿ. مداخِٜ:

 ( 00: 35: 56/ 664) اهلدى والنور/
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